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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

В Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за 
определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 20201, и по-
специално в член 10 от него, се предвижда възможността за мобилизиране на средства 
от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в рамките на годишен таван от 
500 млн. EUR (по цени от 2011 г.) над съответните функции от финансовата рамка. 
Приложимите условия за допустимост за получаване на финансиране от фонда са 
определените в Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета2, тъй като изменящият го 
Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета3 не може да се 
прилага ретроактивно. 

Въз основа на заявленията, подадени от Италия, Гърция, Словения и Хърватия, и въз 
основа на приблизителната оценка на общите причинени щети изчислението на 
помощта от фонда е, както следва: 

Бедствие 
Преки щети 

(EUR) 

Праг 
(млн. EUR) 

Сума на 
база 2,5% 

(EUR) 

Сума на база  
6%  

(EUR) 

Общ размер 
на 

предложената 
помощ 

(EUR) 

Наводнение в Италия 652 418 691 3 752,330 16 310 467 ~ 16 310 467 

Земетресение в Гърция  147 332 790 1 168,231 3 683 320 ~ 3 683 320 

Лед/буря в Словения 428 733 722 209,587 5 239 675 13 148 803 18 388 478 

Лед/наводнение в 
Хърватия 

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

ОБЩО 46 998 528 

Като отчита констатираното при прегледа на заявленията4 и максималния възможен 
размер на безвъзмездните средства от фонда, както и възможностите за 
преразпределяне на бюджетни кредити, Комисията предлага да се мобилизират 
средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в размер на общо 
46 998 528 EUR. 

За да бъдат вписани в бюджета за 2014 г. конкретните бюджетни кредити за поети 
задължения и за плащания, Комисията ще представи проект на коригиращ бюджет 
(ПКБ). При липса на съгласие ще бъде започната тристранна процедура в съответствие 
с точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между 
Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, 
сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление5. 

                                                 
1 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884. 
2 OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3. 
3 OВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 143. 
4 Съобщение до Комисията С(2014) XXX. 
5 ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1. 
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Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 от 11 ноември 2002 г. за създаване на 
фонд „Солидарност“ на Европейския съюз6, 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 управление7, и по-
специално точка 11 от него, 

като взеха предвид предложението на Комисията8, 

като имат предвид, че: 

(1) Европейският съюз създаде фонд „Солидарност“ на Европейския съюз 
(наричан по-нататък „фондът“) в израз на солидарност с населението на 
регионите, засегнати от бедствия. 

(2) В член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 е предвидена възможността 
за мобилизиране на средства от фонда в рамките на годишен таван от 
500 млн. EUR (по цени от 2011 г.). 

(3) Разпоредбите, съгласно които могат да бъдат мобилизирани средства от фонда, 
се съдържат в Регламент (ЕО) № 2012/2002. 

(4) Италия подаде заявление за мобилизиране на средства от фонда във връзка с 
наводнения. 

(5) Гърция подаде заявление за мобилизиране на средства от фонда във връзка със 
земетресение. 

(6) Словения подаде заявление за мобилизиране на средства от фонда във връзка с 
ледени бури. 

                                                 
6 OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3. 
7 ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1. 
8 ОВ C […], […] г., стр. […]. 
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(7) Хърватия подаде заявление за мобилизиране на средства от фонда във връзка с 
ледени бури, последвани от наводнение, 

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

За общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година фонд 
„Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира за осигуряване на сумата от 
46 998 528 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания. 

Член 2 

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. 

Съставено в Брюксел на […] година. 

За Европейския парламент За Съвета 
Председател Председател 


