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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 Consiliului, astfel cum a fost modificat prin 
Regulamentul (UE) nr. 661/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 
de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene2. Pe baza cererilor prezentate de 
Serbia, Croația și Bulgaria, calculul ajutorului acordat din fond, bazat pe estimarea daunelor 
totale cauzate, este următorul: 

Catastrofe 

Daune 
directe 

(milioane 
EUR) 

Pragul pentru 
catastrofe 

majore 
(milioane 

EUR) 

Costul total al 
operațiunilor 

eligibile 
(milioane 

EUR) 

2,5 % din 
daunele 

directe care 
nu depășesc 

pragul 

(EUR) 

6 % din 
daunele 

directe care 
depășesc 
pragul 

(EUR) 

Plafonare 
aplicată 

Suma 
totală a 

ajutorului 
propus 

(EUR) 

Serbia 1 105,622 174,649 381,967 4 366 225 55 858 380 nu 60 224 605 

Croația 297,629 254,229 108,799 6 355 725 2 604 000 nu 8 959 725 

Bulgaria 311,328 232,502 285,440 5 812 550 4 729 560 nu 10 542 110 

TOTAL  79 726 440 

În urma examinării cererilor3 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 79 726 440 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 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina 
bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară4. 

                                                 
1 JO L 347, 20.12.2013, p. 884. 
2 JO L 311, 14.11.2002, p. 3 și JO L 189, 27.6.2014, p. 143. 
3 C(2014) 7380. 
4 JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 
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Propunere de 
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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, 
astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 661/2014 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene5, 
în special articolul 4 alineatul (3), 

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna 
gestiune financiară6, în special punctul 11, 

având în vedere propunerea Comisiei7, 

întrucât: 

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

(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 în temeiul căruia poate fi 
mobilizat Fondul. 

(4) Serbia a depus o cerere de mobilizare a fondului ca urmare a inundațiilor care au avut 
loc în această țară. 

(5) Croația a depus o cerere de mobilizare a fondului ca urmare a inundațiilor care au 
avut loc în această țară. 

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

                                                 
5 JO L 311, 14.11.2002, p. 3 și JO L 189, 27.6.2014, p. 143. 
6 JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 
7 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 79 726 440 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 


