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EXPUNERE DE MOTIVE 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a 
cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20201, în special articolul 10, permite 
mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în limita unui plafon anual de 
500 de milioane EUR (la prețurile din 2011), peste plafoanele rubricilor relevante din cadrul 
financiar. Condițiile de eligibilitate pentru a beneficia de acest fond sunt detaliate în 
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului2, deoarece Regulamentul (UE) nr. 661/2014 
al Parlamentului European și al Consiliului3 de modificare a acestuia nu poate fi aplicat 
retroactiv. 

Pe baza cererilor prezentate de Italia, Grecia, Slovenia și Croația, calculul ajutorului acordat 
din fond, bazat pe estimarea daunelor totale cauzate, este următorul: 

Dezastru 
Daune directe 

(EUR) 

Prag 
(milioane EUR) 

Sumă bazată 
pe 2,5 % 

(EUR) 

Sumă bazată  
pe 6 % 

(EUR) 

Valoarea totală 
a 

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 

În urma examinării cererilor4 și având în vedere grantul maxim care poate fi acordat din fond, 
precum și posibilitățile de realocare a creditelor, Comisia propune mobilizarea unei sume 
totale de 46 998 528 EUR din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene. 

Comisia va prezenta un proiect de buget rectificativ (PBR) pentru a înscrie în bugetul pentru 
anul 2014 creditele de plată și de angajament în cauză. În cazul unui dezacord, va fi inițiată o 
procedură de trilog, 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 financiară5. 

                                                 
1 JO L 347, 20.12.2013, p. 884. 
2 Ediția specială în limba română a JO, 2007, capitolul 14, volumul 1, p. 86. 
3 JO L 189, 27.6.2014, p. 143. 
4 Comunicarea Comisiei C(2014) 6077. 
5 JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 
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Propunere de 

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE 

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 Europene6, 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 financiară7, în special punctul 11, 

având în vedere propunerea Comisiei8, 

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. 

(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, 

                                                 
6 Ediția specială în limba română a JO, 2007, capitolul 14, volumul 1, p. 86-91. 
7 JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 
8 JO C […], […], p. […]. 
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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 


