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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 în conformitate cu punctul 11 
din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și 
buna gestiune financiară (inundații în Italia, cutremur în Grecia, furtuni de gheață în 
Slovenia și furtuni de gheață și inundații în Croația)
(COM(2014)0565 – C8–0137/2014 – 2014/2072(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2014)0565 – C8 – 0137/2014),

– 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 rezultatele trilogului din ...,

– având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0000/2014),

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 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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ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu 
punctul 11 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară (inundații în Italia, cutremur în Grecia, furtuni de 
gheață în Slovenia și furtuni de gheață și inundații în Croația)

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 Comisiei3,

întrucât:

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

(2) Articolul 10 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 permite mobilizarea 
fondului în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR (la prețurile din 2011).

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

(4) Italia a depus o cerere de mobilizare a fondului ca urmare a producerii de inundații în 
această țară.

(5) Grecia a depus o cerere de mobilizare a fondului ca urmare a producerii unui 
cutremur în această țară.

(6) Slovenia a depus o cerere de mobilizare a fondului ca urmare a furtunilor de gheață 
care au avut loc în această țară.

                                               
1 JO L 311, 14.11.2002, p. 3.
2 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
3 JO C XXX.



PR\1036090RO.doc 5/10 PE539.615v01-00

RO

(7) Croația a depus o cerere de mobilizare a fondului ca urmare a furtunilor de gheață 
urmate de inundații care au avut loc în această țară,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, se 
mobilizează din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene suma de 46 998 528 EUR în 
credite de angajament și de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Președintele Președintele
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EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al UE, în conformitate cu punctul 11 

din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013, în contextul inundațiilor din Italia 

(Sardinia) din noiembrie 2013, al unui cutremur produs în Grecia (Kefalonia), al furtunilor de 

gheață din Slovenia și al acelorași furtuni, urmate de inundații, în Croația, la sfârșitul lui 

ianuarie și începutul lui februarie 2014. 

Mai multe catastrofe naturale de diverse tipuri (inundații, cutremure și furtuni de gheață) au 

produs daune considerabile în statele membre solicitante din UE, în timp ce Italia și Grecia au 

fost afectate de alte dezastre, diferite și fără legătură cu cele menționate anterior; una dintre 

cele mai grave furtuni de iarnă din Europa a provocat daune în mai multe țări, cu consecințe 

deosebit de grave în Slovenia și Croația.

Regulamentul (UE) nr. 661/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 de instituire a Fondului de solidaritate al 

Uniunii Europene a intrat în vigoare la 28 iunie 2014, dar normele de fond nu pot fi aplicate 

retroactiv. Prin urmare, Comisia a examinat în detaliu solicitările în conformitate cu 

dispozițiile inițiale ale Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 de instituire a Fondului de 

solidaritate al Uniunii Europene, în special cu articolele 2, 3 și 4.

Sardinia (Italia) a fost afectată, în 18 și 19 noiembrie 2013, de ploi torențiale în urma cărora 

mai multe râuri au ieșit din matcă și au cauzat inundații pe suprafețe mari. Kefalonia (Grecia) 

a fost afectată de un cutremur puternic, cu magnitudinea de 5,8 pe scara Richter, urmat de zeci 

de replici intense în nord-estul insulei, în perioada 26 ianuarie 2014 - 3 februarie 2014. 3 000 

de persoane au rămas fără adăpost și au fost înregistrate mai multe victime. 

Autoritățile italiene au estimat daunele directe totale la 652 418 691 EUR, sumă care se 

încadrează sub pragul pentru catastrofe majore de 3,8 miliarde EUR aplicabil Italiei în 2014 

(adică 3 miliarde EUR la prețurile din 2002). Autoritățile din Grecia au estimat daunele 

directe totale la 147 332 790 EUR, sumă care se încadrează sub pragul pentru catastrofe 

majore de 1,2 miliarde EUR aplicabil Greciei în 2014 (adică 0,6% din VNB pe baza datelor 

din 2012). Prin urmare, aceste catastrofe nu pot fi considerate „catastrofe naturale majore” în 

sensul Regulamentului privind FSUE.

Deoarece daunele directe totale sunt inferioare pragului aplicabil catastrofelor majore pentru 

mobilizarea Fondului de solidaritate, cererea a fost examinată pe baza așa-numitului criteriu al 

„catastrofei regionale ieșite din comun”, prevăzut la articolul 2 alineatul (2) ultimul paragraf 

din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002, care stabilește condițiile care permit mobilizarea 

Fondului de solidaritate „în circumstanțe excepționale”. Conform acestui criteriu, o regiune 

care a fost atinsă de o catastrofă ieșită din comun, în principal naturală, care a afectat 

majoritatea populației și a avut repercusiuni grave și durabile asupra condițiilor de viață și a 

stabilității economice, poate beneficia în mod excepțional de o intervenție a Fondului. 
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Comisia Europeană recunoaște că sunt îndeplinite condițiile pentru ca cele două catastrofe 

menționate mai sus să fie considerate „catastrofe regionale ieșite din comun”.

Slovenia a fost afectată de unele dintre cele mai grave furtuni de iarnă din ultimele decenii, 

furtuni care au lovit o parte a teritoriului european , afectând mai multe țări. Slovenia a avut 

de suferit în special între 30 ianuarie și 27 februarie 2014; aproape jumătate din pădurile țării 

au fost afectate de gheață, iar un sfert din locuințe au rămas fără electricitate, zăpada 

abundentă doborând stâlpii și rupând firele de curent. Croația a fost afectată de același 

fenomen meteorologic care a determinat Slovenia să solicite intervenția Fondului de 

solidaritate al UE. Au fost afectate îndeosebi regiuni din nord-vestul țării și o parte din nordul 

Adriaticii. În plus, începând din 12 februarie, topirea gheții și a zăpezii a cauzat inundații ce 

au provocat daune suplimentare unor elemente importante ale infrastructurii publice de bază 

și unor proprietăți publice și private.

Autoritățile slovene au estimat daunele directe totale la 428 733 722 EUR. Această sumă 

reprezintă 1,23 % din VNB-ul Sloveniei și depășește pragul de 209,6 milioane EUR aplicabil 

Sloveniei pentru mobilizarea Fondului de solidaritate în 2014 (adică 0,6 % din VNB, pe baza 

datelor din 2012). Autoritățile croate au estimat daunele directe totale la 291 904 630 EUR. 

Această sumă reprezintă 0,69 % din VNB-ul Croației și depășește pragul de 

254,2 milioane EUR aplicabil Croației pentru mobilizarea Fondului de solidaritate în 2014 

(adică 0,6 % din VNB, pe baza datelor din 2012). Deoarece daunele directe totale estimate 

depășesc pragul, catastrofa îndeplinește condițiile pentru a fi considerată o „catastrofă 

naturală majoră”. Totalul daunelor directe reprezintă baza de calcul a valorii asistenței 

financiare. Asistența financiară poate fi utilizată exclusiv pentru acțiunile urgente de primă 

necesitate în sensul articolului 3 din regulament. 

În urma verificării conformității acestei cereri cu criteriile de eligibilitate din Regulamentul 

(CE) nr. 2012/2002 al Consiliului, Comisia a propus mobilizarea Fondului de solidaritate al 

Uniunii Europene pentru suma totală de 46 998 528 EUR.

Metodologia pentru calculul ajutorului din Fondul de solidaritate a fost stabilită în Raportul 

anual 2002-2003 privind Fondul de solidaritate și aprobată de Consiliu și Parlamentul 

European.

Se propune aplicarea aceluiași procentaj și acordarea ajutoarelor după cum urmează:

Dezastru
Daune directe

(EUR)

Prag

(milioane EUR)

Sumă bazată 

pe 2,5 %

(EUR)

Sumă bazată 

pe 6 %

(EUR)

Cuantumul total

al ajutorului 

propus

(EUR)

Inundațiile din Italia 652 418 691 3 752,330 16 310 467 ~ 16 310 467

Cutremurul din 

Grecia 
147 332 790 1 168,231 3 683 320 ~ 3 683 320
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Înghețul/furtuna din 

Slovenia
428 733 722 209,587 5 239 675 13 148 803 18 388 478

Înghețul/inundațiile 

din Croația
291 904 630 254,229 6 355 725 2 260 538 8 616 263

TOTAL 46 998 528

Aceasta fiind prima decizie de mobilizare din 2014, cuantumul total al ajutorului propus mai 

sus se încadrează în plafonul prevăzut în Regulamentul privind cadrul financiar multianual 

(CFM) de 530,6 milioane EUR (500 de milioane EUR la prețurile din 2011). De asemenea, 

este respectată cerința ca un sfert din această sumă să fie disponibilă la 1 octombrie 2014 

pentru a putea acoperi nevoile apărute până la sfârșitul anului.

În paralel cu propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate, Comisia a prezentat un 

proiect de buget rectificativ (PBR nr. 5/2014 din 8 septembrie 2014) pentru a înscrie în buget 

creditele corespondente de angajament și de plată, conform punctului 26 din AII. Poziția 

Consiliului privind PBR nr. 5/2014 în legătură cu finanțarea acestei decizii modifică 

propunerea inițială a Comisiei. Poziția Parlamentului va fi prezentată în momentul în care 

acesta va adopta poziția sa referitoare la PBR nr. 5/2014. 

În conformitate cu punctul 26 din AII din 17 mai 2006, la prezentarea acestei propuneri de 

mobilizare a fondului, Comisia inițiază procedura simplificată de discuții trilaterale pentru a 

obține acordul celor două componente ale autorității bugetare cu privire la necesitatea de a 

utiliza fondul și la suma solicitată.

Potrivit unui acord intern cu Comisia pentru dezvoltare regională (REGI), aceasta ar trebui să 

ia parte la proces 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, prezentată în avizul sub formă 

de scrisoare anexat la prezentul raport.

Raportorul recomandă aprobarea propunerii de decizie prezentate de Comisie și anexate la 

prezentul raport.
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ANEXĂ – SCRISOARE DIN PARTEA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE 
REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS
Președinte
Comisia pentru bugete
Parlamentul European
ASP 09G205
1047 Bruxelles

Stimate domnule Arthuis,

Subiect: Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în favoarea 
Italiei, Greciei, Sloveniei și Croației

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(2014)0565), pe baza solicitărilor de mobilizare a fondului depuse de Italia, 
Grecia, Slovenia și Croația. Solicitările depuse se referă la inundațiile din Sardinia (Italia) din 
noiembrie 2013, un cutremur ce a avut loc în Kefalonia (Grecia) în ianuarie 2014 și la 
furtunile de gheață din Slovenia și Croația din ianuarie și februarie 2014, furtuni urmate de 
inundații în Croația.

Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al UE, estimând pagubele produse de 
fiecare catastrofă, în fiecare țară, după cum urmează:

Dezastru
Daune directe

(EUR)

Prag

(milioane EUR)

Sumă bazată 

pe 2,5 %

(EUR)

Sumă bazată 

pe 6 %

(EUR)

Cuantumul 

total

al ajutorului 

propus

(EUR)

Inundațiile din Italia 652 418 691 3 752,330 16 310 467 ~ 16 310 467

Cutremurul din 

Grecia 
147 332 790 1 168,231 3 683 320 ~ 3 683 320

Înghețul/furtuna din 

Slovenia
428 733 722 209,587 5 239 675 13 148 803 18 388 478

Înghețul/inundațiile 

din Croația
291 904 630 254,229 6 355 725 2 260 538 8 616 263

TOTAL 46 998 528

Comisia a prezentat, de asemenea, proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 5/2014 
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(COM(2014)0564) referitor la mobilizarea sumei de 46 998 52 EUR din Fondul de 
solidaritate al UE, conform propunerii de mai sus, prin înscrierea în bugetul 2014, la linia 
bugetară 13 06 01, atât a creditelor de angajament, cât și a creditelor de plată corespondente.

Coordonatorii Comisiei REGI au discutat propunerile în cursul reuniunii lor din 22 
septembrie 2014 și m-au însărcinat să vă comunic faptul că comisia noastră nu formulează 
obiecțiuni față de mobilizarea Fondului de solidaritate al UE și susține PBR-ul aferent (nr. 
5/2014) astfel cum a fost propus de Comisie. 

Cu deosebită considerație,

Iskra MIHAYLOVA 


