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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 

mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență 

Letoniei 

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

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2018)0658 – C8-0416/2018), 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 

de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene1, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 

decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20202, 

în special articolul 10, 

– având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară3, în special punctul 11, 

– având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0357/2018), 

1. salută această decizie, ca semn al solidarității Uniunii față de cetățenii și regiunile Uniunii 

afectate de catastrofe naturale;  

2. subliniază necesitatea urgentă de a acorda asistență financiară prin intermediul Fondului 

de solidaritate al Uniunii Europene („Fondul”) regiunilor afectate de catastrofe naturale 

în Uniune în 2017; 

3.  sprijină statele membre care utilizează fondurile structurale și de investiții europene 

pentru reconstrucția regiunilor afectate; invită Comisia să susțină și să aprobe rapid 

realocarea financiară a acordurilor de parteneriat solicitată de către statele membre în 

acest scop;  

4.  invită statele membre să utilizeze contribuția financiară din partea Fondului în mod 

transparent, garantând o distribuție echitabilă către toate regiunile afectate; 

5. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție; 

6. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele 

Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 

                                                 
1 JO L 311, 14.11.2002, p. 3. 
2 JO L 347, 20.12.2013, p. 884. 
3 JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 
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7. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, 

Consiliului și Comisiei. 



 

RR\1168205RO.docx 5/12 PE628.514v01-00 

 RO 

ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda 

asistență Letoniei 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,  

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,  

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de 

instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene1, în special articolul 4 alineatul (3),  

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, 

Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna 

gestiune financiară2, în special punctul 11,  

având în vedere propunerea Comisiei Europene,  

întrucât:  

(1) Obiectivul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene („Fondul”) este de a permite 

Uniunii să răspundă în mod rapid, eficient și flexibil la situațiile de urgență pentru a-și 

manifesta solidaritatea cu populația din regiunile afectate de catastrofe naturale.  

(2) Fondul nu poate depăși o valoare maximă anuală de 500 000 000 EUR (la prețurile din 

2011), după cum prevede articolul 10 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al 

Consiliului3.  

(3) La 14 noiembrie 2017, Letonia a depus o cerere de mobilizare a Fondului, ca urmare a 

unei perioade îndelungate de ploi abundente în vara și toamna anului 2017, care au condus la 

saturarea solului și, ulterior, la inundații.  

(4) Cererea Letoniei îndeplinește condițiile de acordare a unei contribuții financiare din Fond, 

după cum prevede articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002.  

(5) Prin urmare, Fondul ar trebui mobilizat pentru a furniza o contribuție financiară Letoniei.  

(6) Prin Decizia (UE) 2018/508 a Parlamentului European și a Consiliului4, a fost mobilizat 

un cuantum de 50 000 000 EUR din Fond sub formă de credite de angajament și credite de 

plată pentru efectuarea unor plăți în avans pentru exercițiul financiar 2018. Aceste credite au 

fost utilizate într-o măsură foarte limitată. În consecință, se poate finanța suma totală a 

prezentei mobilizări prin realocarea creditelor mobilizate pentru plata avansurilor în cadrul 

                                                 
1 JO L 311, 14.11.2002, p. 3. 
2 JO C 373, 20.12.2013, p.1. 
3 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului 

financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884). 
4 Decizia (UE) 2018/508 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2017 privind 

mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul 

bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2018 (JO L 83, 27.3.2018, p. 13). 
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bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2018. 

(7) Pentru a reduce la minimum perioada necesară în vederea mobilizării Fondului, prezenta 

decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării.  

 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2018, se mobilizează Fondul 

de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza Letoniei suma de 17 730 519 EUR sub 

formă de credite de angajament și credite de plată. 

Cuantumul mobilizării menționate la primul paragraf se finanțează din creditele mobilizate 

pentru efectuarea de plăți în avans din bugetul Uniunii pentru exercițiul financiar 2018. 

Creditele disponibile pentru plăți în avans se reduc în consecință. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Se aplică de la … [data adoptării] . 

 

Adoptată la  

Pentru Parlamentul European   Pentru Consiliu 

Președintele      Președintele 

 

  

                                                 
 Dată de introdus de către Parlament înainte de publicarea în JO. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al UE (FSUE)  pentru a acorda asistență 

financiară în legătură cu inundațiile din Letonia.  

Catastrofa naturală care a avut loc în timpul anului 2017 în UE a cauzat importante distrugeri 

în regiunile afectate, care se califică drept „regiuni mai puțin dezvoltate”. Mobilizarea Fondului 

de solidaritate al UE este un semn de solidaritate a Uniunii față de țara și poporul care au avut 

de suferit din cauza unor evenimente de forță majoră.  

Letonia - inundațiile din 2017 

În august, septembrie și octombrie 2017, Letonia a fost afectată de o lungă perioadă de ploi 

abundente, care au dus la saturarea solurilor și, ulterior, la inundații în întreaga țară, în special 

în regiunea Latgale și în teritoriile învecinate. Inundațiile au distrus recolte și au cauzat daune 

pe scară largă cursurilor de apă, sistemului de drenaj, instalațiilor aferente de tratare a apei, 

precum și infrastructurii rutiere și feroviare. 

În cererea lor, primită de Comisie la 14 noiembrie 2017 și finalizată la 27 aprilie 2018, 

autoritățile letone au estimat daunele directe totale cauzate de catastrofă la 380,5 milioane EUR. 

Întrucât această sumă depășește „pragul de catastrofă majoră” pentru mobilizarea FSUE de 145 

740 000 EUR, aplicabilă Letoniei în 2017 (și anume 0,6 % din venitul național brut, pe baza 

datelor din 2015), catastrofa se califică drept „catastrofă naturală majoră” potrivit definiției din 

Regulamentul privind FSUE. 

Costul operațiunilor de urgență esențiale admisibile, astfel cum sunt definite la articolul 3 din 

Regulament, a fost estimat de autoritățile letone la 36,2 milioane EUR. 

Regiunile afectate intră în categoria „regiuni mai puțin dezvoltate”, potrivit normelor aplicabile 

fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) (2014-2020). Autoritățile letone 

nu au semnalat Comisiei că intenționează să realoce finanțări din programele fondurilor ESI 

pentru măsuri de redresare. 

Letonia nu a solicitat plata unui avans.  

În conformitate cu practica anterioară, Comisia propune să se aplice un procentaj de 2,5 % din 

valoarea totală a daunelor directe până la pragul de „catastrofă majoră” aplicat Letoniei. Prin 

urmare, cuantumul total al ajutorului propus este de 17 730 519 EUR. 

Pe baza cererii depuse de Letonia, calculul contribuției financiare din FSUE, bazat pe 

estimarea daunelor directe totale cauzate, este următorul:  
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State 

membre 

Calificarea 
catastrofei 

Daune directe 
totale 

 

(milioane EUR) 

Pragul de 
catastrofă majoră 

 

(milioane EUR) 

2,5 % din 
daunele 

directe care 

nu depășesc 
pragul  

(EUR) 

6 % din 
daunele directe 

care depășesc 

pragul 
(EUR) 

Cuantumul total 

al ajutorului 

propus 

 

(EUR) 

Avansuri 

plătite 

 

(EUR) 

LETONIA 
Majoră 

[Articolul 2 

alineatul (2)] 

380,524 145,740 3 643 500 
14 087 019 

17 730 519 

0 

  

TOTAL 

 
17 730 519 

0 

 

Concluzie 

Mobilizarea propusă va fi finanțată integral prin utilizarea parțială a sumei rămase de 47 479 

154 EUR, reprezentând credite de angajament și de plată înscrise deja în bugetul pentru 2018 

pentru acoperirea avansurilor. Prin urmare, nu este necesar un buget rectificativ. 

Cuantumul total disponibil pentru mobilizarea FSUE la începutul exercițiului 2018 a fost de 

421 142 057 EUR, reprezentând suma alocărilor rămase pentru 2018, de 280 371 754 EUR, și 

a alocărilor pentru 2017 rămase necheltuite, în cuantum de 140 770 303 EUR și care au fost 

reportate în 2018. 

Suma care poate fi mobilizată în acest moment al anului 2018 este de 139 397 191 EUR. 

Aceasta corespunde sumei totale disponibile pentru mobilizare din FSUE la începutul anului 

2018 (421 142 057 EUR), din care se scade suma de 143 585 709 EUR reținută pentru a respecta 

obligația de a menține în rezervă 25 % din alocarea anuală pe 2018 până la 1 octombrie 2018, 

după cum prevede articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul privind CFM, suma de 104 166 

951 EUR mobilizată pentru Grecia, Spania, Franța și Portugalia1 și suma de 33 992 206 EUR 

mobilizată pentru Bulgaria, Grecia, Lituania și Polonia2 mai devreme în cursul acestui an. 

Statele membre ar trebui să utilizeze ajutorul financiar în mod rapid și transparent, garantând o 

distribuție echitabilă în toate regiunile afectate.  

Raportoarea sprijină statele membre care utilizează fondurile structurale și de investiții pentru 

reconstrucția regiunilor afectate și invită Comisia să sprijine și să aprobe rapid realocarea 

acordurilor de parteneriat solicitată de statul membru pentru reconstrucția acestor regiuni.  

Raportoarea recomandă aprobarea rapidă a propunerii de decizie a Comisiei, care este 

anexată la prezentul raport, în semn de solidaritate cu regiunile afectate. 

 

  

                                                 
1 Decizia (UE) 2018/846 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 privind mobilizarea Fondului 

de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei (JO L 

144, 8.6.2018, p. 3) și Bugetul rectificativ nr. 1/2018 (JO L 191, 27.7.2018, p. 1) care o însoțește. 
2 Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 11 septembrie 2018 privind mobilizarea Fondului de 

solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei (JO L 

XX, XX.XX.XXXX) și Bugetul rectificativ nr. 4/2018 (JO L XX, XX.XX.XXXX) care o însoțește. 
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ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

Dlui Jean ARTHUIS 

Președinte 

Comisia pentru bugete 

Parlamentul European 

 

 

Subiect: Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea 

acordării unei asistențe Letoniei 

 

 

 

 

Stimate domnule Arthuis, 

 

Comisia Europeană a transmis Parlamentului European propunerea sa de decizie a 

Parlamentului European și a Consiliului de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii 

Europene (COM(2018)0658), pe baza solicitării de mobilizare a fondului depuse de Letonia în 

legătură cu inundațiile produse pe teritoriul său pe parcursul anului 2017. 

 

Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, estimând pagubele 

produse de catastrofe după cum urmează: 

 

Statele 

membre 

Calificarea 

catastrofei 

Daune directe 

totale 

 

(milioane 

EUR) 

Pragul de 

catastrofă 

majoră 

 

(milioane EUR) 

2,5 % din 

daunele 

directe care 

nu depășesc 

pragul  

(EUR) 

6 % din 

daunele 

directe care 

depășesc 

pragul 

(EUR) 

Cuantumul 

total al 

ajutorului 

propus 

 

(EUR) 

Avansuri 

plătite 

 

(EUR) 

LETONIA 

Majoră 

[Articolul 2 

alineatul (2)] 
380,524 145,740 3 643 500 

14 087 019 
17 730 519 

0 

 TOTAL 17 730 519 0 

 

Comisia propune finanțarea cuantumului total al sumei mobilizate pe baza acestei solicitări prin 

realocarea creditelor mobilizate din FSUE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul 

bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2018, având în vedere că aceste credite 

au fost utilizate doar într-o măsură limitată. 
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Coordonatorii comisiei au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul 

că majoritatea membrilor acestei comisii nu formulează obiecții față de mobilizarea Fondului 

de solidaritate al Uniunii Europene pentru a aloca suma menționată mai sus propusă de 

Comisie. 

 

 

Cu deosebită considerație, 

 

 

 

 

 

 

Iskra MIHAYLOVA 
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INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA 
ÎN COMISIA COMPETENTĂ 
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Rezultatul votului final +: 
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1 
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Membri titulari prezenți la votul final Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, 

Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, 

Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd 

Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan 

Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle 

Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni 

Membri supleanți prezenți la votul final Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, 

Andrey Novakov 

Membri supleanți [articolul 200 alineatul 

(2)] prezenți la votul final 
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VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL 
ÎN COMISIA COMPETENTĂ 

27 + 

ALDE Jean Arthuis, Gérard Deprez 

ECR Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk 

ENF Marco Zanni 

NI Eleftherios Synadinos 

PPE Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika 

Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey 

Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere 

S&D Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John 

Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas 

VERTS/ALE Indrek Tarand 

 

1 - 

ENF André Elissen 

 

0 0 

  

 

Legenda simbolurilor utilizate: 

+ : pentru 

- : împotrivă 

0 : abțineri 

 

 


