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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 
mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 
din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară
(COM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0010 – C7-0023/2011),

– având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară1, în special 
punctul 26,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 
de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene2,

– având în vedere Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei 
adoptată în cursul reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008 privind Fondul de solidaritate,

– având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0000/2010),

1. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

2. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele 
Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, 
Consiliului și Comisiei.

                                               
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 311, 14.11.2002, p. 3.
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ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din xxx

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 
26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară1, în special 
punctul 26,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de 
instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene2,

având în vedere propunerea Comisiei3,

întrucât:

(1) Uniunea Europeană a creat Fondul de solidaritate al Uniunii Europene („fondul”) 
pentru a-și exprima solidaritatea față de populația din regiunile afectate de catastrofe.

(2) Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea fondului în limita unui 
plafon anual de 1 miliard EUR.

(3) Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 cuprinde dispozițiile care permit mobilizarea 
fondului.

(4) Polonia, Slovacia, Ungaria, Republica Cehă, Croația și România au depus cereri 
pentru mobilizarea fondului, referitoare la o catastrofă naturală cauzată de alunecări de 
teren și inundații grave,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, se 
mobilizează Fondul de solidaritate al Uniunii Europene pentru suma de 182 388 893 EUR în 
credite de angajament și de plată.

Articolul 2
Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

                                               
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 311, 14.11.2002, p. 3.
3 JO C […], […], p. […]
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Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Președintele Președintele
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EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în favoarea 
Poloniei, Slovaciei, Ungariei, Republicii Cehe, Croației și României în temeiul punctului 26 
din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune 
financiară (AII). AII permite mobilizarea Fondului de solidaritate în limita plafonului anual de 
1 miliard EUR. 

În paralel cu această propunere de mobilizare a Fondului de solidaritate în favoarea Poloniei, 
Slovaciei, Ungariei, Republicii Cehe, Croației și României, Comisia a prezentat un proiect de 
buget rectificativ (PBR nr. 1/2011 din 14 ianuarie 2011) pentru a înscrie în bugetul 2011 
creditele de angajament și de plată corespunzătoare, în conformitate cu punctul 26 din AII. 

Polonia a solicitat asistență din partea Fondului de solidaritate după ce, în mai și iunie 2010, 
două valuri succesive de inundații au afectat o mare parte a teritoriului Poloniei, deplasându-
se în direcția sud-nord, în avalul principalelor râuri Vistula, Oder și Warta. Inundațiile au 
afectat aproape toate provinciile („voievodatele”) Poloniei, provocând daune importante 
sectorului agricol, infrastructurii publice și proprietăților private, rețelelor de transporturi și 
siturilor din patrimoniul cultural.

Autoritățile poloneze au estimat daunele directe totale la 2 998 989 248 EUR. Această sumă 
reprezintă 0,8468% din venitul național brut (VNB) al Poloniei. Având în vedere că daunele 
directe totale estimate depășesc pragul normal de 2,124 miliarde EUR pentru mobilizarea 
Fondului de solidaritate (adică 0,6 % din VNB, pe baza datelor din 2008), catastrofa este 
considerată drept „catastrofă naturală majoră” și intră astfel în principalul domeniu de aplicare 
al Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului.

Slovacia a solicitat asistență din partea Fondului de solidaritate după ce, în mai și iunie 2010, 
centrul și estul Slovaciei au fost afectate de precipitații în cantități record. Terenurile au fost 
acoperite de ape, s-au produs alunecări de teren, iar inundațiile pe scară largă au provocat 
daune grave infrastructurilor publice și private, drumurilor, rețelelor de cale ferată, agriculturii 
și întreprinderilor.

Autoritățile slovace au estimat daunele directe totale la 561 133 594 EUR. Această sumă 
reprezintă 0,8902 % din VNB-ul Slovaciei. Având în vedere că daunele directe totale estimate 
depășesc pragul normal de 378,205 milioane EUR, aplicabil Slovaciei pentru mobilizarea 
Fondului de solidaritate în 2010, (adică 0,6 % din VNB, pe baza datelor din 2008), catastrofa 
este considerată drept „catastrofă naturală majoră” și intră astfel în principalul domeniu de 
aplicare al Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului.

Ungaria a solicitat asistență din partea Fondului de solidaritate după ce, în urma 
precipitațiilor care au căzut aproape fără întrerupere timp de o lună, în perioada mai-iunie 
2010, s-au produs inundații grave care au provocat daune pe scară largă sectorului agricol, 
proprietăților rezidențiale, întreprinderilor, rețelelor de drumuri și altor infrastructuri, părțile 
din nord-estul și centrul țării fiind cel mai grav afectate.
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Autoritățile ungare au estimat daunele directe totale la 719 343 706 EUR. Această sumă 
reprezintă 0,7307 % din VNB-ul Ungariei. Având în vedere că daunele directe totale estimate 
depășesc pragul normal de 590,710 milioane EUR, aplicabil Ungariei pentru mobilizarea 
Fondului de solidaritate în 2010, (adică 0,6 % din VNB, pe baza datelor din 2008), catastrofa 
este considerată drept „catastrofă naturală majoră” și intră astfel în principalul domeniu de 
aplicare al Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului.

Republica Cehă a solicitat asistență din partea Fondului de solidaritate după ce, teritoriul său 
a fost afectat de ploi torențiale majore în perioada mai-iunie 2010. Acestea au provocat două 
valuri interconectate de inundații care au afectat partea de nord-est a teritoriului, provocând 
daune proprietăților rezidențiale și întreprinderilor, rețelei de drumuri și altor infrastructuri.

Autoritățile cehe au estimat daunele directe totale cauzate de catastrofă la 204 456 041 EUR. 
Având în vedere că această sumă este sub pragul de 824,029 milioane EUR (și anume 0,6 % 
din VNB-ul Republicii Cehe), catastrofa nu este considerată drept „catastrofă naturală 
majoră” în sensul Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului. Cu toate acestea, 
Republica Cehă a fost afectată de aceleași inundații care au dus la catastrofa majoră din 
Polonia și Slovacia. Prin urmare, se consideră că este îndeplinită condiția prevăzută la 
articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului, 
conform căreia o țară afectată de aceeași catastrofă majoră ca și o țară învecinată poate 
beneficia, în mod excepțional, de o intervenție a Fondului de solidaritate.
Croația a solicitat asistență din partea Fondului de solidaritate în urma precipitațiilor 
abundente însoțite de grindină și furtuni din mai și iunie 2010, care au provocat inundații 
grave în părțile din estul și centrul țării. Catastrofa a provocat daune semnificative sectorului 
agricol, proprietăților publice și private, precum și infrastructurii de transport.
Autoritățile croate au estimat daunele directe totale provocate de catastrofă la 
153 039 303 EUR. Având în vedere că această sumă este sub pragul de 
275,804 milioane EUR (și anume 0,6 % din VNB-ul Croației), catastrofa nu este considerată 
drept „catastrofă naturală majoră” în sensul Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al 
Consiliului. Cu toate acestea, Croația a fost afectată de aceleași inundații care au dus la 
catastrofa majoră din Ungaria. Prin urmare, se consideră că este îndeplinită condiția prevăzută 
la articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al 
Consiliului, conform căreia o țară afectată de aceeași catastrofă majoră ca și o țară învecinată 
poate beneficia, în mod excepțional, de o intervenție a Fondului de solidaritate. Fiind o țară în 
curs de negociere a aderării la UE, Croația poate beneficia de asistență din Fondul de 
solidaritate al UE.

România a solicitat asistență din partea Fondului de solidaritate după ce, în iunie și iulie 
2010, cea mai mare parte a teritoriului său a fost afectată de inundații grave și de alunecări de 
teren. Catastrofa a produs daune importante infrastructurii, sectorului agricol, precum și 
proprietăților publice și private.

Autoritățile române au estimat daunele totale directe la 875 757 770 EUR. Această sumă 
reprezintă 0,6669 % din VNB-ul României și depășește pragul normal de 
787,935 milioane EUR, aplicabil României pentru mobilizarea Fondului de solidaritate (și 
anume 0,6 % din VNB, pe baza datelor din 2008). Astfel, dezastrul este considerat drept 
„dezastru natural major”, înscriindu-se în principalul domeniu de aplicare al Regulamentului 
(CE) nr. 2012/2002 al Consiliului.
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În urma verificării conformității tuturor cererilor cu criteriile de eligibilitate din Regulamentul 
(CE) nr. 2012/2002, Comisia a propus mobilizarea Fondului de solidaritate pentru o sumă de 
105 567 155 EUR pentru Polonia, 20 430 841 EUR pentru Slovacia, 22 485 772 EUR pentru 
Ungaria, 5 111 401 EUR pentru Republica Cehă, 3 825 983 EUR pentru Croația și 
24 967 741 EUR pentru România, ceea ce reprezintă o sumă totală de 182 388 893 EUR în 
credite de angajament și de plată. 

În consecință, în proiectul de buget rectificativ (PBR nr. 1/2011 din 14 ianuarie 2011), 
Comisia a înaintat următoarea propunere:

Cifre - Fondul de solidaritate
Buget 2011 Buget rectificativ 

No 1/2011
Sumă nouăArticol 

Post
Denumire CF

CA CP CA CP CA CP
13 06 Fondul de solidaritate
13 06 01Fondul de solidaritate al 

Uniunii Europene — State 
membre 

3.2 p.m. p.m. 178 562 910 178 562 910 178 562 910 178 562 910

13 06 02Fondul de solidaritate al 
Uniunii Europene — Țări 
aflate în negocieri de 
aderare

p.m. p.m. 3 825 983 3 825 983 3 825 983 3 825 983

Capitolul 13 06 — Total p.m. p.m. 182 388 893 182 388 893 182 388 893 182 388 893

În conformitate cu punctul 26 din AII, la prezentarea acestei propuneri de mobilizare a 
fondului, Comisia inițiază procedura simplificată de trilog, pentru a obține acordul celor două 
componente ale autorității bugetare cu privire la necesitatea de a utiliza fondul și cu privire la 
suma solicitată.

Potrivit unui acord intern cu Comisia pentru dezvoltare regională (REGI), această comisie ar 
trebui să ia parte la procesul respectiv pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la 
execuția Fondului de solidaritate al UE. În urma examinării solicitărilor, Comisia REGI din 
cadrul Parlamentului European și-a exprimat poziția privind mobilizarea fondului, astfel cum 
se prezintă în scrisoarea anexată la prezentul raport.

Din aceste considerente, raportorul recomandă aprobarea propunerii de decizie prezentată de 
Comisie și anexată la prezentul raport.
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ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ


