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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета 

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз 

за оказване на помощ на Латвия 

(COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2018)0658 – C8-0416/2018), 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за 

създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз1, 

– като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 

2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—

20202, и по-специално член 10 от него, 

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. 

между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната 

дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово 

управление3, и по-специално точка 11 от него, 

– като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие, 

– като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0357/2018), 

1. приветства решението като знак за солидарността на Съюза с гражданите и 

регионите на Съюза, засегнати от природното бедствие;  

2. подчертава спешната необходимост от предоставяне на финансова помощ чрез 

фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („Фонда“) на регионите, засегнати от 

природното бедствие в Съюза през 2017 г.; 

3.  подкрепя държавите членки по отношение на използването на европейските 

структурни и инвестиционни фондове за възстановяване на засегнатите региони; 

приканва Комисията да подкрепи и бързо да одобри пренасочването на средствата 

по споразумението за партньорство, поискано от държавата членка за тази цел;  

4.  призовава държавите членки да използват финансирането от Фонда по прозрачен 

начин, като гарантират справедливо разпределение в засегнатите региони; 

5. одобрява приложеното към настоящата резолюция решение; 

                                                 
1  ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3. 
2  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884. 
3  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1. 
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6. възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с 

председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на 

Европейския съюз; 

7. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и 

приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз 

за оказване на помощ на Латвия 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,  

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,  

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за 

създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз1, и по-специално член 4, 

параграф 3 от него,  

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. 

между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, 

сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление2, и 

по-специално точка 11 от него,  

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,  

като имат предвид, че:  

(1) Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („Фондът“) има за цел да се осигури 

възможност на Съюза да реагира по бърз, ефективен и гъвкав начин на извънредни 

ситуации с цел да се покаже солидарност с населението на регионите, засегнати от 

природни бедствия.  

(2) Съгласно член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета3 

максималната годишна сума, която Фондът не може да надхвърля, е 500 000 000 EUR 

(по цени от 2011 г.).  

(3) На 14 ноември 2017 г. Латвия подаде заявление за мобилизиране на средства от 

Фонда след продължителен период на силни валежи през лятото и есента на 2017 г., 

довели до насищане на почвите и последвали наводнения.  

(4) Заявлението на Латвия отговаря на условията за отпускане на средства от Фонда, 

определени в член 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002.  

(5) Поради това Фондът следва да бъде мобилизиран, за да се предостави финансова 

помощ на Латвия.  

(6) С Решение (ЕС) 2018/508 на Европейския парламент и на Съвета4 фонд 

„Солидарност“ на Европейския съюз беше мобилизиран за предоставянето на сумата от 

                                                 
1 ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3. 
2  ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1. 
3  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на 

многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884). 
4  Решение (ЕС) 2018/508 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година 

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване 
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50 000 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания 

за извършването на авансови плащания за финансовата 2018 година. Тези бюджетни 

кредити са усвоени в много малка степен. Следователно съществува възможност цялата 

сума за настоящото мобилизиране на средства да бъде финансирана чрез 

преразпределяне на мобилизираните бюджетни кредити за извършването на авансови 

плащания в общия бюджет на Съюза за финансовата 2018 година. 

(7) За да се сведе до минимум времето за мобилизиране на средства от Фонда, 

настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,  

 

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

За общия бюджет на Съюза за финансова 2018 година фонд „Солидарност“ на 

Европейския съюз се мобилизира за предоставянето на сумата от 17 730 519 EUR на 

Латвия под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания. 

Сумата на мобилизираните средства, посочена в първа алинея, се финансира от 

бюджетните кредити, мобилизирани за извършването на авансови плащания в бюджета 

на Съюза за финансовата 2018 година. Наличните бюджетни кредити за извършването 

на авансови плащания съответно се намаляват. 

Член 2 

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на 

Европейския съюз. 

То се прилага от ... [датата на приемането му] . 

 

Съставено в … на … г.  

За Европейския парламент   За Съвета 

Председател     Председател 

 

                                                                                                                                                         
на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2018 г. (ОВ L 83, 27.3.2018 г., 

стр. 13). 

  Датата да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Комисията предлага да се мобилизират средства от фонд „Солидарност“ на 

Европейския съюз с цел предоставяне на финансова помощ, свързана с наводненията в 

Латвия.  

Природното бедствие, настъпило през 2017 г. в ЕС, причини много разрушения в 

засегнатите региони, които са класифицирани като „по-слабо развити региони“. 

Мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС е знак за солидарността в 

Съюза с държавата и хората, засегнати от форсмажорни обстоятелства.  

Латвия – наводнения през 2017 г. 

През август, септември и октомври 2017 г. Латвия беше засегната от продължителен 

период на силни валежи, които доведоха до насищане на почвите и последвали 

наводнения в цялата страна, особено в района на Латгале и околните територии. 

Наводненията унищожиха насаждения и причиниха повсеместни щети на речните 

корита, на отводнителната система, на свързаните с пречистването на водата 

инсталации, както и на пътната и железопътната инфраструктура. 

В заявлението, получено от Комисията на 14 ноември 2017 г. и допълнено на 27 април 

2018 г., латвийските органи оценяват общите преки щети, причинени от бедствието, на 

380,5 милиона евро. Тъй като тази сума надвишава приложимия за Латвия „праг за 

големи бедствия“ за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС, който за 

2017 г. възлиза на 145 740 000 EUR (т.е. 0,6% от БНД на Латвия по данни от 2015 г.), 

бедствието се определя като „голямо природно бедствие“ по смисъла на Регламента за 

създаване на фонд „Солидарност“ на ЕС. 

Разходите за основни спешни действия, отговарящи на условията за допустимост по 

член 3 от Регламента, се оценяват от латвийските органи на 36,2 милиона евро. 

Засегнатите региони попадат в категорията „по-слабо развити региони“ по линия на 

европейските структурни и инвестиционни фондове (2014 – 2020 г.). Латвийските 

органи не са уведомили Комисията, че имат намерение да пренасочват средства от 

програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове към мерки за 

възстановяване. 

Латвия не е поискала авансово плащане.  

В съответствие с досегашната практика Комисията предлага да се приложи ставка от 

2,5% от общите преки щети до равнището на прага на Латвия за „голямо бедствие“. 

Следователно общият размер на предложената помощ е 17 730 519 EUR. 

Въз основа на подаденото от Латвия заявление, изчислението на финансовата помощ от 
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Фонда въз основа на оценените общи преки щети е, както следва: 

 

 

Заключение 

Предложеното мобилизиране на средства ще бъде изцяло финансирано чрез частично 

използване на оставащите 47 479 154 EUR бюджетни кредити за поети задължения и за 

плащания, които вече са вписани в бюджета за 2018 г. за покриване на авансови 

плащания. Поради това не е необходим коригиращ бюджет. 

Общата сума, която е на разположение за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС 

в началото на 2018 г., възлиза на 421 142 057 EUR и представлява сумата от оставащите 

разпределени за 2018 г. средства в размер на 280 371 754 EUR и оставащите 

разпределени за 2017 г. средства в размер на 140 770 303 EUR, които са останали 

неизразходвани и са били пренесени към 2018 г. 

Сумата, която може да бъде мобилизирана на този етап от 2018 г., възлиза на 139 397 

191 EUR. Тя съответства на общата сума, която е на разположение за мобилизиране на 

фонд „Солидарност“ на ЕС в началото на 2018 г. (421 142 057 EUR), от която са 

извадени заделените средства в размер на 143 585 709 EUR за спазване на 

задължението за заделяне на 25% от годишните отпуснати средства за 2018 г. до 

1 октомври 2018 г., както е предвидено в член 10, параграф 1 от Регламента за МФР, 

както и 104 166 951 EUR, мобилизирани за Гърция, Испания, Франция и Португалия1, и 

33 992 206 EUR, мобилизирани за България, Гърция, Литва и Полша2 по-рано през тази 

година. 

Държавите членки следва да използват финансовата помощ по бърз и прозрачен начин, 

като гарантират справедливо разпределение в засегнатите региони.  

Докладчикът подкрепя държавите членки по отношение на използването на 

                                                 
1 Решение (ЕС) 2018/846 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за мобилизиране 

на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, 

Испания, Франция и Португалия (ОВ L 144, 8.6.2018 г., стр. 3 – 4) и придружаващ проект на коригиращ 

бюджет № 1/2018 (ОВ L 191, 27.7.2018 г., стр. 1 – 22). 
2 Решение на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2018 година за мобилизиране на 

средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на България, 

Гърция, Литва и Полша (ОВ L ХХ, ХХ.ХХ.ХХХХ г.) и придружаващ проект на коригиращ бюджет 

№ 4/2018 (ОВ L ХХ, ХХ.ХХ.ХХХХ г.). 
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структурните и инвестиционни фондове за възстановяване на засегнатите региони и 

приканва Комисията да подкрепи и бързо да одобри пренасочването на средствата по 

споразуменията за партньорство, поискано от държавата членка за възстановяването на 

тези региони.  

Докладчикът препоръчва бързо одобрение на предложението на Комисията за 

решение, което е приложено към настоящия доклад, в знак на солидарност със 

засегнатите региони. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Жан АРТЮИ 

Председател 

Комисия по бюджети 

Европейски парламент 
 

 

Относно: Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския 

съюз за оказване на помощ на Латвия 

 

 

 

 

Уважаеми г-н Артюи, 

 

Европейската комисия изпрати на Европейския парламент своето предложение за 

решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства 

от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (COM(2018)0658), въз основа на 

заявлението за мобилизиране на средства от Фонда, подадено от Латвия вследствие на 

наводнението в тази държава през 2017 г. 

 

Комисията предлага мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на 

Европейския съюз, като оценява щетите, причинени от бедствията, както следва: 

 

Държави 

членки 

Вид 

бедствие 

Общ размер 

на преките 

щети 

 

(милиони 

EUR) 

Праг за големи 

бедствия 

 

(милиони 

EUR) 

2,5% от 

преките 

щети до 

прага  

(EUR) 

6% от 

преките 

щети над 

прага 

(EUR) 

Общ размер 

на 

предложенат

а помощ 

 

(EUR) 

Авансови 

плащания 

 

(EUR) 

ЛАТВИЯ 
Голямо 

(член 2, 

параграф 2) 
380,524 145,740 3 643 500 

14 087 019 
17 730 519 

0 

 ОБЩО 17 730 519 0 

 

Комисията предлага да се финансира цялата сума за това мобилизиране чрез 

преразпределяне на бюджетните кредити, мобилизирани от фонд „Солидарност“ на ЕС 

за авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2018 г., като се има 

предвид, че тези бюджетни кредити са използвани само в ограничена степен. 
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Координаторите на комисията обсъдиха предложението и ми възложиха да Ви напиша 

писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат 

възражения срещу мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за 

предоставяне на горепосочената сума съобразно предложението на Комисията.  
 

 

С уважение, 

 

 

 

 

 

 

Искра МИХАЙЛОВА 
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