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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета 
относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, 
съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. 
между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и 
доброто финансово управление (суши и горски пожари в Румъния и наводнения в 
Германия, Австрия и Чешката република)
(COM(2013)0692 – C7-0343/2013 – 2013/2255(BUD))

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2013)0692 – C7–0343/2013),

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто 
финансово управление1, и по-специално точка 26 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за 
създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз2,

– като взе предвид съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и 
Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване от 17 юли 2008 г. 
относно фонд „Солидарност“,

– като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0369/2013),

1. одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2. възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета 
и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и 
приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

1 OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
2 OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.



PE522.802v02-00 4/11 RR\1008960BG.doc

BG

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто 
финансово управление1, и по-специално точка 26 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за 
създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз2,

като взеха предвид предложението на Комисията,

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) Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. позволява 
мобилизиране на средства от фонда в рамките на годишен таван от 1 млрд. евро.

(3) Регламент (ЕО) № 2012/2002 съдържа разпоредбите, съгласно които могат да 
бъдат мобилизирани средствата от фонда.

(4) Румъния подаде заявление за мобилизиране на средства от фонда във връзка със 
суша и горски пожари.

(5) Германия, Австрия и Чешката република подадоха заявления за мобилизиране 
на средства от фонда във връзка с наводнения.

1 OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
2 OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
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ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За общия бюджет на Европейския съюз за 2013 финансова година фонд „Солидарност“ 
на Европейския съюз се мобилизира за осигуряване на сумата от 400 519 089 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
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Комисията предлага да се мобилизират средства от фонд „Солидарност“ на 
Европейския съюз в полза на Румъния, Германия, Австрия и Чешката република въз 
основа на точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. 
Междуинституционалното споразумение позволява мобилизиране на средства от фонда 
в рамките на годишен таван от 1 млрд. евро. Това е второто предложение за 
мобилизиране на средства от фонда през 2013 г.

През лятото на 2012 г. големи части от Румъния бяха засегнати от липса валежи и 
поредица от горещи вълни с изключително високи температури, които доведоха до 
засушаване и съществени загуби на реколта, множество горски и растителни пожари, 
недостиг на вода за населението, както и до произтичащи от това проблеми с 
водоснабдяването и със системите за производство на хидроенергия. Впоследствие, 
през ноември 2012 г. румънските органи решиха да подадат заявление за финансова 
помощ от фонд „Солидарност“ на ЕС.
Комисията оценява общата сума на преките щети, нанесени от сушата и горските 
пожари на 806,7 млн. евро. Тъй като тази сума надвишава обичайния праг за 
мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“, сушата се определя като „голямо 
природно бедствие“ по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2012/2002 
на Съвета.

През май и юни 2013 г. Централна Европа беше засегната от метеорологична ситуация, 
много наподобяваща тази, довела до „наводнението на века“ през 2002 г. и 
впоследствие до създаването на фонд „Солидарност“ на ЕС. Германия, Австрия и 
Чешката република отново бяха засегнати от изключително големи наводнения. 
Въпреки че на места наводненията бяха по-сериозни, цялостните щети, макар и 
значителни, бяха по-малки от щетите през 2002 г., особено в Австрия и Чешката 
република, което се дължеше не на последно място на ефективността на защитата от 
наводнения и на мерките за контрол на риска, въведени от 2002 г. насам. Впоследствие 
Германия подаде заявление за финансова помощ от фонд „Солидарност“ на 
Европейския съюз по критерия за голямо бедствие, докато заявленията на Австрия и 
Чешката република бяха подадени по т.нар. „критерий съседна държава“.
Според изчисленията на германските, австрийските и чешките органи, общите преки 
щети от наводненията възлизат на 8,2 млрд. евро за Германия, 866,5 млн. евро за 
Австрия и 637,1 млн. евро за Чешката република. По отношение на Германия, 
бедствието се определя като „голямо природно бедствие“ в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета. По отношение на Австрия и 
Чешката република, бедствието не влиза в категорията на „голямо природно бедствие“. 
Тъй като първопричината за бедствията както в Австрия, така и в Чешката република е 
същата като тази, довела до бедствието в Германия, Комисията счита, че е изпълнено 
условието, посочено в член 2, параграф 2, алинея втора от Регламент (ЕО) № 2012/2002 
на Съвета, съгласно което страна, засегната от същото голямо бедствие като съседна 
държава, може по изключение да се възползва от помощ по линия на фонд 
„Солидарност“. 

След проверка за съответствието на заявленията с критериите за допустимост, 
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посочени в Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета, Комисията предложи мобилизиране 
на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в полза на Румъния, 
Германия, Австрия и Чешката република.

Въз основа на заявленията за помощ от фонда, подадени от Румъния, Германия, 
Австрия и Чешката република, изчислението на помощта от фонд „Солидарност“, 
основаващо се на приблизителната оценка на общите причинени щети, е както следва:

Цифри – фонд „Солидарност“         (EUR)

Бедствие Преки щети Праг
(млн. EUR)

Общо разходи 
по 
допустимите 
дейности

Сума на база 
2,5 %

Сума на база 
6 %

Общ размер на 
предложената 
помощ

Румъния —
суша 806 724 312 735.487 2 475 689 18 387 175 4 274 239 2 475 689

Германия —
наводнение 8 153 500 000 3 678.755 3 289 400 000 91 968 875 268 484 700 360 453 575 

Австрия —
наводнение 866 462 000 1 798.112 350 334 000 21 661 550 - 21 661 550 

Чешка 
република— 
наводнения 

637 131 000 871.618 416 368 000 15 928 275 - 15 928 275 

ОБЩО 400 519 089

Като отчита констатираното при прегледа на заявленията и максималния възможен 
размер на безвъзмездните средства от фонда, както и възможностите за 
преразпределяне на бюджетните кредити по нуждаещата се от допълнителни разходи 
функция, Комисията предлага да се мобилизират средства от фонд „Солидарност“ на 
Европейския съюз в размер на общо 400 519 089 EUR. 

Успоредно с това предложение за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“, 
Комисията представи проект на коригиращ бюджет (ПКБ № 9/2013 от 3 октомври 
2013 г.), с цел вписване в бюджета за 2013 г. на съответните бюджетни кредити за 
поети задължения и бюджетни кредити за плащания, съгласно предвиденото в точка 26 
от МИС. Позицията на Съвета относно ПКБ № 9/2013 по финансирането на настоящото 
решение, изменя първоначалното предложение на Комисията.  Позицията на 
Парламента ще бъде изложена при приемането на неговата позиция по ПКБ №9/2013.  

С представянето на настоящото предложение за мобилизиране на средства от фонда 
Комисията започва опростената тристранна процедура съгласно изискванията на 
точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., за да се получи 
съгласието на двата клона на бюджетния орган относно необходимостта да се използва 
фондът и относно размера на необходимите средства.

В съответствие с вътрешно споразумение с комисията по регионално развитие (REGI), 
тази комисия следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на 
конструктивна подкрепа и участие в изпълнението на фонд „Солидарност“ на ЕС. След 
оценката на исканията комисията по регионално развитие на Европейския парламент 
даде становището си относно мобилизирането на средства от фонда, както е посочено в 
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писмото, приложено към настоящия доклад.

Докладчикът препоръчва одобрение на приложеното към настоящия доклад 
предложение на Комисията за решение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Ален Ламасур
Председател
Комисия по бюджети
ASP 13E205
Брюксел

Относно: Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в полза на 
Румъния, Германия, Австрия и Чешката република

Уважаеми г-н Ламасур,

Европейската комисия информира Европейския парламент в предложението си за 
решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства 
от фонд „Солидарност” на ЕС (COM(2013)0692), че въз основа на заявленията за 
мобилизиране на средства от фонда, подадени от Румъния, във връзка със суша и 
горски пожари през лятото на 2012 г., и от Германия, Австрия и Чешката република, 
във връзка с наводнения през май и юни 2013 г., предлага да се мобилизират средства 
от фонд „Солидарност“ на ЕС, като причинените щети по страни се оценяват както 
следва:

(EUR)

Бедствие Преки щети Праг
(милиона €)

Общо разходи 
по 

допустимите 
дейности

Сума на база 
2,5 %

Сума на база 
6 %

Общ размер на 
предложената 

помощ

Румъния —
суша 806 724 312 735.487 2 475 689 18 387 175 4 274 239 2 475 689

Германия —
наводнение 8 153 500 000 3 678.755 3 289 400 000 91 968 875 268 484 700 360 453 575 

Австрия —
наводнение 866 462 000 1 798.112 350 334 000 21 661 550 - 21 661 550 

Чешка 
република— 
наводнения 

637 131 000 871.618 416 368 000 15 928 275 - 15 928 275 

ОБЩО 400 519 089

Като отчита констатираното при прегледа на заявленията и максималния възможен 
размер на безвъзмездните средства от фонда, както и възможностите за 
преразпределяне на бюджетните кредити по нуждаещата се от допълнителни разходи 
функция, Комисията предлага да се мобилизират средства от фонд „Солидарност“ на 
Европейския съюз в размер на общо 400 519 089 EUR, които следва да се заделят по 
функция 3б от финансовата рамка.
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За да се избегне неоправдано забавяне при одобрението на тази мярка, която комисията 
по бюджети възнамерява да приеме във възможно най-кратък срок, имаме 
удоволствието да Ви уведомим, че комисията по регионално развитие няма възражения 
срещу мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за отпускане на 
горепосочените суми за съответната функция от финансовата рамка, както предлага 
Комисията и в съответствие с разпоредбите на Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. и на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета.

С уважение,

Данута Хюбнер
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