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MOTIVERING 

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om fastställande av 
den fleråriga budgetramen för åren 2014–20201, särskilt artikel 10, möjliggör utnyttjande av 
Europeiska unionens solidaritetsfond inom ramen för ett årligt takbelopp på 500 miljoner euro 
(2011 års priser), utöver de relevanta rubrikerna i budgetramen. Villkoren för stöd från fonden 
anges i rådets förordning (EG) nr 2012/20022, eftersom Europaparlamentets och rådets 
ändrade förordning (EU) nr 661/20143 inte får tillämpas retroaktivt. 

Stödet från fonden med anledning av ansökningarna från Italien, Grekland, Slovenien och 
Kroatien bygger på en beräkning av de totala skadorna enligt följande: 

Katastrof 

Direkta 
skador 

(euro) 

Tröskel 
(miljoner euro) 

Belopp enl. 
procentsatse

n 2,5 % 

(euro) 

Belopp enligt 
procentsatsen  

6 % 

(euro) 

Totalt 
föreslaget 
stödbelopp 

(euro) 

Italien översvämning 652 418 691 3 752,330 16 310 467 ~ 16 310 467 

Grekland 
jordbävning  

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

Slovenien 
isbildning/storm 

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

Kroatien isbildning / 
översvämning 291 904 630 254,229 6 355 725 2 260 538 8 616 263 

TOTALT 46 998 528 

Mot bakgrund av granskningen av ansökningarna4 och med hänsyn till det högsta möjliga 
belopp som kan beviljas från fonden samt möjligheterna att omfördela anslag, föreslår 
kommissionen att ett belopp på totalt 46 998 528 euro tas i anspråk från fonden. 

Kommissionen kommer att lägga fram ett förslag till ändringsbudget för att särskilda 
åtagande- och betalningsbemyndiganden ska kunna föras in i 2014 års budget. Vid oenighet 
kommer ett trepartsförfarande att inledas i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella 
avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om 
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning5 

                                                 
1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 884. 
2 EGT L 311, 14.11.2002, s.3. 
3 EUT L 189, 27.6.2014, s.143. 
4 Meddelande till kommissionen C(2014) 6077 . 
5 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1. 
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Förslag till 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT 

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA BESLUT. 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om 
inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond6, särskilt artikel 4.3, 

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor 
och sund ekonomisk förvaltning7, särskilt punkt 11, 

med beaktande av kommissionens förslag8, och 

av följande skäl: 

(1) Europeiska unionen har inrättat Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad 
fonden) för att visa solidaritet med befolkningen i regioner som drabbats av 
katastrofer. 

(2) Enligt artikel 10 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 kan fonden nu utnyttjas 
inom det årliga taket på 500 miljoner EUR (2011 års priser). 

(3) Förordning (EG) nr 2012/2002 innehåller bestämmelser för hur fonden får användas. 

(4) Italien har lämnat in en ansökan om att ta fonden i anspråk till följd av 
översvämningar. 

(5) Grekland har lämnat in en ansökan om att ta fonden i anspråk till följd av 
jordbävning. 

(6) Slovenien har lämnat in en ansökan om att ta fonden i anspråk till följd av storm i 
kombination med isbildning. 

(7) Kroatien har lämnat in en ansökan om att ta fonden i anspråk till följd av storm i 
kombination med isbildning som följts av översvämningar. 

                                                 
6 EGT L 311, 14.11.2002, s. 3. 
7 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1. 
8 EUT C […], […], s. […]. 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Inom ramen för Europeiska unionens allmänna budget för 2014 ska Europeiska unionens 
solidaritetsfond belastas med 46 998 528 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden. 

Artikel 2 

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. 

Utfärdat i Bryssel den 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 
Ordförande Ordförande 


