
 

 
 PE533.768/ 1 

 RO 

 
 
 
 
8.4.2014 A7-0078/ 001-017 
 
 
AMENDAMENTE 001-017  
depuse de Comisia pentru dezvoltare regională 
 
Raport 
Rosa Estaràs Ferragut A7-0078/2014 
Fondul de solidaritate al Uniunii Europene 
 
Propunere de regulament (COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Amendamentul 1 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Deși fondul se limitează în principal 
la catastrofele naturale, Uniunea are 
nevoie de un instrument solid și flexibil, 
care să îi permită să transmită un mesaj 
politic clar cetățenilor aflați în situații de 
urgență majoră. 

 

Amendamentul 2 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1b) De la instituirea fondului, numărul, 
gravitatea și intensitatea catastrofelor 
naturale din Uniune au crescut 
semnificativ ca o consecință a 
schimbărilor climatice. Prin urmare, 
având în vedere obiectivele Uniunii 
privind protecția mediului și adaptarea la 
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schimbările climatice, funcționarea 
fondului trebuie să fie îmbunătățită. 

 

Amendamentul 3 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) O „catastrofă naturală majoră” în 
sensul Regulamentului (CE) nr. 
2012/2002 ar trebui definită ca o catastrofă 
care a provocat daune directe peste un 
prag exprimat în termeni financiari și ar 
trebui să fie exprimată în prețurile unui 
an de referință sau ca procentaj din 
venitul național brut (VNB) al statului în 
cauză. 

(8) O „catastrofă naturală majoră” ar trebui 
definită ca o catastrofă care cauzează un 
prejudiciu grav și/sau care atrage după 
sine schimbarea profundă a condițiilor 
normale de viață dintr-o anumită zonă 
geografică, ca urmare fie a unor 
fenomene naturale, fie a unor consecințe 
dezastruoase accidentale ale acțiunilor 
omenești și care necesită intervenția 
specială a autorităților publice și a altor 
entități care oferă servicii umanitare sau 
sociale. 

 

Amendamentul 4 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Fondul ar trebui mobilizat atunci 
când o catastrofă naturală majoră a 
provocat daune directe peste un prag 
exprimat în termeni financiari și în 
prețurile unui an de referință sau ca 
procentaj din venitul național brut (VNB) 
al statului afectat. 

 

Amendamentul 5 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Pentru a se ține seama mai bine de 
caracterul specific al catastrofelor care, 

(9) Pentru a se ține seama mai bine de 
caracterul specific al catastrofelor care, 
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deși sunt importante, nu ating nivelul 
minim necesar pentru a se justifica o 
contribuție din fond, criteriile pentru 
catastrofele regionale ar trebui determinate 
pe baza daunelor care pot fi calculate prin 
raportarea la produsul intern brut (PIB) 
regional. Aceste criterii ar trebui stabilite în 
mod simplu și clar pentru a se reduce 
posibilitatea depunerii unor cereri care nu 
îndeplinesc cerințele stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002. 

deși au repercusiuni serioase asupra 
dezvoltării economice și sociale a 
regiunilor afectate, nu ating nivelul minim 
necesar pentru a se justifica o contribuție 
din fond, criteriile pentru catastrofele 
regionale ar trebui determinate pe baza 
daunelor care pot fi calculate prin 
raportarea la produsul intern brut (PIB) 
regional. Aceste criterii ar trebui stabilite în 
mod simplu și clar pentru a se reduce 
posibilitatea depunerii unor cereri care nu 
îndeplinesc cerințele stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002. 

 

Amendamentul 6 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Fondul ar trebui să contribuie la 
repunerea imediată în funcțiune a 
infrastructurilor, la curățarea zonelor 
afectate de catastrofe și la costurile 
aferente serviciilor de salvare și cazării 
temporare a populației în cauză, pe întreaga 
perioadă de punere în aplicare. De 
asemenea, ar trebui definită perioada în 
care poate fi considerată temporară cazarea 
persoanelor rămase fără adăpost din cauza 
catastrofei. 

(11) Fondul ar trebui să contribuie la 
repunerea în funcțiune a infrastructurilor 
sau la repunerea lor într-o stare care să le 
amelioreze capacitatea de a face față 
catastrofelor naturale, inclusiv mutarea 
lor, la curățarea zonelor afectate de 
catastrofe și la costurile aferente serviciilor 
de salvare și cazării temporare a populației 
în cauză, pe întreaga perioadă de punere în 
aplicare, și după caz, la asistența tehnică. 
De asemenea, ar trebui definită perioada în 
care poate fi considerată temporară cazarea 
persoanelor rămase fără adăpost din cauza 
catastrofei, luând în considerare natura și 
dimensiunile catastrofei și capacitatea de 
redresare a fiecărui stat membru sau a 
fiecărei regiuni. 

 

Amendamentul 7 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) De asemenea, ar trebui să se precizeze 
că operațiunile eligibile nu ar trebui să 

(13) De asemenea, ar trebui să se precizeze 
că ar trebui să fie posibil ca operațiunile 
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includă cheltuielile aferente asistenței 
tehnice. 

eligibile să includă și cheltuielile aferente 
asistenței tehnice. 

 

Amendamentul 8 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Anumite tipuri de catastrofe naturale, 
cum ar fi seceta, evoluează pe parcursul 
unei perioade mai lungi înainte de a se face 
simțite efectele lor dezastruoase. Ar trebui 
să se adopte dispoziții prin care să se 
permită utilizarea fondului și în astfel de 
cazuri. 

(15) Anumite tipuri de catastrofe naturale, 
care evoluează pe parcursul unei perioade 
mai lungi înainte ca efectele lor 
dezastruoase să devină catastrofale, ar 
trebui să fie eligibile pentru asistență din 
partea fondului. Dispozițiile ar trebui să 
permită suficientă flexibilitate în definirea 
catastrofelor naturale. 

 

Amendamentul 9 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Este important să se garanteze că 
statele eligibile depun eforturile necesare 
pentru a preveni catastrofele și pentru a 
atenua efectele acestora, inclusiv prin 
punerea în aplicare pe deplin a legislației 
relevante a Uniunii privind prevenirea și 
gestionarea riscului de catastrofe și prin 
utilizarea finanțării disponibile din partea 
Uniunii pentru investiții relevante. Prin 
urmare, este necesar să se prevadă că 
nerespectarea de către statul membru a 
legislației relevante a Uniunii privind 
prevenirea și gestionarea riscului de 
catastrofe după primirea unei contribuții 
din fond pentru o catastrofă naturală 
anterioară poate duce la respingerea cererii 
sau la o reducere a cuantumului 
contribuției în cazul unei cereri ulterioare 
pentru o catastrofă de aceeași natură. 

(16) Este important să se garanteze că 
statele eligibile depun eforturile necesare 
pentru a preveni catastrofele și pentru a 
atenua efectele acestora, inclusiv prin 
punerea în aplicare pe deplin a legislației 
relevante a Uniunii privind prevenirea și 
gestionarea riscului de catastrofe și prin 
utilizarea finanțării disponibile din partea 
Uniunii pentru investiții relevante. Prin 
urmare, este necesar să se prevadă că 
nerespectarea de către statul membru a 
legislației relevante a Uniunii privind 
prevenirea și gestionarea sustenabilă a 
riscului de catastrofe după primirea unei 
contribuții din fond pentru o catastrofă 
naturală anterioară poate duce la 
respingerea cererii sau la o reducere a 
cuantumului contribuției în cazul unei 
cereri ulterioare pentru o catastrofă de 
aceeași natură. 
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Amendamentul 10 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Procedurile administrative 
premergătoare plății unei contribuții ar 
trebui să fie cât mai simple și cât mai 
eficiente din punctul de vedere al timpului. 
Prin urmare, în cazul statelor membre, 
dispozițiile detaliate privind punerea în 
aplicare a contribuției din fond ar trebui 
incluse în deciziile de punere în aplicare 
prin care se acordă contribuția respectivă. 
Totuși, în cazul statelor beneficiare care nu 
sunt încă state membre ale Uniunii, ar 
trebui menținute, din motive juridice, 
acordurile separate de punere în aplicare. 

(18) Procedurile administrative 
premergătoare plății unei contribuții ar 
trebui să fie cât mai simple și cât mai 
eficiente din punctul de vedere al timpului. 
Prin urmare, în cazul statelor membre, 
dispozițiile detaliate privind punerea în 
aplicare a contribuției din fond ar trebui 
incluse în deciziile prin care se acordă 
contribuția respectivă. Totuși, în cazul 
statelor beneficiare care nu sunt încă state 
membre ale Uniunii, ar trebui menținute, 
din motive juridice, acordurile separate de 
punere în aplicare. 

 

Amendamentul 11 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 1 

Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 
Articolul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) La cererea unui stat membru sau a unei 
țări aflate în negocieri de aderare cu 
Uniunea, ajutoarele din fond pot fi 
mobilizate atunci când, în una sau mai 
multe regiuni ale statului membru respectiv 
sau ale țării respective, apar repercusiuni 
grave asupra condițiilor de viață, a 
mediului natural sau a economiei ca 
urmare a unei catastrofe naturale majore 
sau regionale care a avut loc pe teritoriul 
statului respectiv sau al țării respective, al 
un stat membru învecinat sau al unei țări 
vecine aflate în negocieri de aderare cu 
Uniunea Europeană (denumit în continuare 
„stat eligibil”). Daunele directe generate de 
o catastrofă provocată de om care este 
consecința directă a unei catastrofe naturale 
sunt considerate parte a daunelor directe 
generate de respectiva catastrofă naturală. 

(1) La cererea unui stat membru sau a unei 
țări aflate în negocieri de aderare cu 
Uniunea, ajutoarele din fond pot fi 
mobilizate atunci când, în una sau mai 
multe regiuni ale statului membru respectiv 
sau ale țării respective, apar repercusiuni 
grave asupra condițiilor de viață, a 
mediului natural sau a economiei ca 
urmare a unei catastrofe naturale majore 
sau regionale care a avut loc pe teritoriul 
statului respectiv sau al țării respective, al 
un stat membru învecinat sau al unei țări 
vecine aflate în negocieri de aderare cu 
Uniunea Europeană (denumit în continuare 
„stat eligibil”). Daunele directe generate de 
o catastrofă provocată de om care este 
consecința directă a unei catastrofe naturale 
sunt considerate parte a daunelor directe 
generate de respectiva catastrofă naturală. 
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(2) În sensul prezentului regulament, o 
„catastrofă naturală majoră” înseamnă 
orice catastrofă naturală care provoacă, 
într-un stat membru sau într-o țară aflată în 
negocieri de aderare cu Uniunea, daune 
directe estimate fie la peste 
3 000 000 000 EUR la prețurile din 2011, 
fie la peste 0,6 % din venitul național brut 
(VNB) al statului respectiv sau al țării 
respective. 

(2) În sensul prezentului regulament, o 
„catastrofă naturală majoră” înseamnă 
orice catastrofă naturală care provoacă, 
într-un stat membru sau într-o țară aflată în 
negocieri de aderare cu Uniunea, daune 
directe estimate fie la peste 
3 000 000 000 EUR la prețurile din 2011, 
fie la peste 0,6 % din venitul național brut 
(VNB) al statului respectiv sau al țării 
respective. 

(3) În sensul prezentului regulament, o 
„catastrofă naturală regională” înseamnă 
orice catastrofă naturală care provoacă, 
într-o regiune a unui stat membru sau a 
unei țări aflate în negocieri de aderare cu 
Uniunea la nivelul NUTS 2, daune directe 
care depășesc 1,5 % din produsul intern 
brut (PIB) al regiunii. În cazul în care 
catastrofa afectează mai multe regiuni de 
nivel NUTS 2, pragul se aplică la PIB-ul 
mediu ponderat al regiunilor respective. 

(3) În sensul prezentului regulament, o 
„catastrofă naturală regională” care 
provoacă daune directe ce depășesc 1% 
din produsul intern brut (PIB) al unei 
regiuni NUTS 2 sau în mai multe regiuni 
limitrofe NUTS 3, care, împreună, 
alcătuiesc un teritoriu care corespunde 
criteriului minim NUTS 2, ale unui stat 
membru sau ale unei țări aflate în negocieri 
de aderare cu Uniunea; În cazul în care 
catastrofa afectează mai multe regiuni de 
nivel NUTS 2 sau NUTS 3 care reprezintă 
un teritoriu echivalent NUTS 2, eligibile 
pentru a solicita asistență din fond, pragul 
se aplică la PIB-ul mediu ponderat al 
regiunilor respective. 
 

 La evaluarea daunelor menționate la 
prezentul alineat este, de asemenea, luată 
în considerare situația specială a 
regiunilor izolate, precum regiunile 
insulare și ultraperiferice, atunci când 
există un impact direct asupra întregului 
sector de activitate sau întregii categorii 
de infrastructură. 

(4) De asemenea, ajutoarele din fond pot fi 
mobilizate pentru orice catastrofă naturală 
într-un stat eligibil care este o catastrofă 
naturală majoră într-un stat membru 
învecinat sau într-o țară învecinată aflată în 
negocieri de aderare cu Uniunea. 

(4) De asemenea, ajutoarele din fond pot fi 
mobilizate pentru orice catastrofă naturală 
într-un stat eligibil care este o catastrofă 
naturală majoră sau o catastrofă naturală 
regională într-un stat membru învecinat 
sau într-o țară învecinată aflată în negocieri 
de aderare cu Uniunea. 

(5) În scopul prezentului articol, se 
utilizează date statistice armonizate 
furnizate de EUROSTAT.” 

(5) În scopul prezentului articol, se 
utilizează ultimele date statistice 
armonizate disponibile, furnizate de 
EUROSTAT. 
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Amendamentul 12 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 2 

Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 
Articolul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Sprijinul ia forma unei contribuții din 
fond. Pentru fiecare catastrofă naturală, 
unui stat eligibil i se acordă o singură 
contribuție. 

(1) Sprijinul ia forma unei contribuții din 
fond. Pentru fiecare catastrofă naturală, 
unui stat eligibil i se acordă o singură 
contribuție. 

(2) Obiectivul fondului este completarea 
eforturilor statelor în cauză și acoperirea 
unei părți a cheltuielilor publice ale 
acestora pentru a ajuta statul eligibil să 
desfășoare, în funcție de tipul catastrofei, 
următoarele operațiuni de urgență și de 
recuperare esențiale: 

(2) Obiectivul fondului este completarea 
eforturilor statelor în cauză și acoperirea 
unei părți a cheltuielilor publice ale 
acestora pentru a ajuta statul eligibil să 
desfășoare, în funcție de tipul catastrofei, 
următoarele operațiuni de urgență și de 
recuperare esențiale: 

(a) repunerea în funcțiune a 
infrastructurilor și a echipamentelor în 
domeniile energiei, apelor și apelor uzate, 
telecomunicațiilor, transporturilor, sănătății 
și învățământului; 

(a) repunerea în funcțiune a 
infrastructurilor și a fabricilor în domeniile 
energiei, apelor și apelor uzate, 
telecomunicațiilor, transporturilor, 
facilităților de transport, sănătății și 
învățământului; 

(b) furnizarea de cazare temporară și 
finanțarea serviciilor de salvare pentru 
satisfacerea nevoilor imediate ale 
populației afectate; 

(b) furnizarea de cazare temporară și 
finanțarea serviciilor de salvare pentru 
satisfacerea nevoilor imediate ale 
populației afectate; 

(c) securizarea infrastructurilor de 
prevenție și măsurile de protejare a 
patrimoniului cultural; 

(c) securizarea infrastructurilor de 
prevenție și măsurile de protejare a 
patrimoniului cultural; 

(d) curățarea zonelor afectate de catastrofă, 
inclusiv a zonelor naturale. 

(d) curățarea zonelor afectate de catastrofă, 
inclusiv a zonelor naturale, urmând 
abordări ecosistemice. 

 În sensul literei (a), prin „repunere în 
funcțiune” se înțelege reinstituirea stării 
inițiale, dacă este cazul, sau restabilirea 
unei forme care poate îmbunătăți 
capacitatea de a rezista unor catastrofe 
naturale viitoare, inclusiv deplasarea 
proiectelor de infrastructură care sunt în 
mod clar amplasate într-un loc care ar 
putea fi amenințat din nou de o catastrofă 
naturală.  

În sensul literei (b), „cazare temporară” În sensul literei (b), „cazare temporară” 
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înseamnă cazare care durează până când 
populația afectată se poate întoarce la 
locuințele inițiale după repararea sau 
reconstruirea acestora. 

înseamnă cazare care durează până când 
populația afectată se poate întoarce la 
locuințele inițiale după repararea sau 
reconstruirea acestora. 

(3) Plățile din fond sunt limitate la 
finanțarea măsurilor destinate reparării 
daunelor care nu pot fi asigurate, sumele 
respective fiind recuperate în cazul în care 
costul reparării daunelor este acoperit 
ulterior de un terț în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (3).”; 

(3) Plățile din fond sunt limitate la 
finanțarea măsurilor destinate reparării 
daunelor care nu pot fi asigurate, sumele 
respective fiind recuperate în cazul în care 
costul reparării daunelor este acoperit 
ulterior de un terț în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (3). 

(4) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nu 
constituie cheltuieli eligibile aferente unei 
operațiuni, cu excepția cazului în care TVA 
nu se poate recupera în temeiul legislației 
naționale referitoare la TVA. 

(4) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nu 
constituie cheltuieli eligibile aferente unei 
operațiuni, cu excepția cazului în care TVA 
nu se poate recupera în temeiul legislației 
naționale referitoare la TVA.  

(5) Asistența tehnică, inclusiv gestionarea, 
monitorizarea, informarea și comunicarea, 
soluționarea reclamațiilor, controlul și 
auditul, nu este eligibilă pentru o 
contribuție din fond. 

(5) Asistența tehnică externă, inclusiv 
gestionarea, monitorizarea, informarea și 
comunicarea, soluționarea reclamațiilor, 
controlul și auditul pot fi eligibile pentru o 
contribuție din fond, cu condiția ca 
aceasta să fie esențială pentru realizarea 
lucrărilor de reabilitare și să nu 
depășească 2% din valoarea totală a 
contribuției. 

(6) Contribuția totală din fond nu duce la 
generarea de venituri care depășesc costul 
total al operațiunilor de urgență și de 
recuperare suportate de un stat. Statul 
beneficiar include o declarație în acest sens 
în raportul privind implementarea 
contribuției din fond, în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (3). 

(6) Contribuția totală din fond nu duce la 
generarea de venituri care depășesc costul 
total al operațiunilor de urgență și de 
recuperare suportate de un stat. Statul 
beneficiar include o declarație în acest sens 
în raportul privind implementarea 
contribuției din fond, în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (3). 

(7) La data de 1 octombrie a fiecărui an, 
cel puțin un sfert din suma anuală ar trebui 
să rămână disponibilă pentru acoperirea 
nevoilor care apar până la sfârșitul anului.” 

(7) La data de 1 octombrie a fiecărui an, 
cel puțin un sfert din suma anuală ar trebui 
să rămână disponibilă pentru acoperirea 
nevoilor care apar până la sfârșitul anului. 

 

Amendamentul 13 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 2 – litera a 
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) restabilirea condițiilor de siguranță 
pentru structurile aeroportuare și 
portuare, a spațiilor de siguranță la nivel 
terestru și maritim, precum și a măsurilor 
de protejare a patrimoniului zonelor de 
coastă, precum și crearea unor condiții de 
siguranță în aceste zone; 

 

Amendamentul 14 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 3 – literele a, b și c 

Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 
Articolul 4 – alineatele 1, 1 a și 2  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Cât mai curând posibil și cel târziu la 
zece săptămâni de la prima apariție a 
daunelor generate de o catastrofă naturală, 
un stat poate transmite Comisiei o cerere 
pentru o contribuție din fond, furnizând 
toate informațiile disponibile privind, cel 
puțin: 

(1) Cât mai curând posibil și cel târziu la 
15 săptămâni de la prima apariție a 
daunelor generate de o catastrofă naturală, 
un stat poate transmite Comisiei o cerere 
pentru o contribuție din fond, furnizând 
toate informațiile disponibile privind, cel 
puțin: 

(a) totalitatea daunelor directe provocate de 
catastrofă și impactul acestora asupra 
populației, a economiei și a mediului în 
cauză; 

(a) totalitatea daunelor directe provocate de 
catastrofă și impactul acestora asupra 
populației, a economiei și a mediului în 
cauză; 

(b) costul estimat al operațiunilor 
menționate la articolul 3 alineatul (2); 

(b) costul estimat al operațiunilor 
menționate la articolul 3 alineatul (2); 

(c) orice alte surse de finanțare din partea 
Uniunii; 

(c) orice alte surse de finanțare din partea 
Uniunii; 

(d) orice alte surse de finanțare naționale 
sau internaționale, inclusiv asigurările 
publice și private care ar putea contribui la 
costurile aferente reparării daunelor; 

(d) orice alte surse de finanțare naționale 
sau internaționale, inclusiv asigurările 
publice și private care ar putea contribui la 
costurile aferente reparării daunelor; 

(e) punerea în aplicare a legislației Uniunii 
privind prevenirea și gestionarea riscurilor 
de catastrofe legate de natura catastrofei; 

(e) o scurtă evaluare a punerii în aplicare 
a legislației Uniunii privind prevenirea și 
gestionarea riscurilor de catastrofe legate 
de natura catastrofei; 

(f) orice alte informații relevante privind 
măsurile de prevenire și atenuare 
întreprinse, legate de natura catastrofei.”; 

(f) orice alte informații relevante privind 
măsurile de prevenire și atenuare 
întreprinse, legate de natura catastrofei.”; 
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(1a) În cazul unei catastrofe naturale cu 
evoluție progresivă, perioada limită de zece 
săptămâni pentru depunerea cererilor 
menționată la alineatul (1) începe la data la 
care autoritățile publice ale statului eligibil 
iau prima măsură oficială împotriva 
efectelor catastrofei.”; 

(1a) În cazul unei catastrofe naturale cu 
evoluție progresivă, perioada limită de 15 
săptămâni pentru depunerea cererilor 
menționată la alineatul (1) începe la data la 
care autoritățile publice ale statului eligibil 
iau prima măsură oficială împotriva 
efectelor catastrofei. 

(2) Pe baza informațiilor menționate la 
alineatul (1), precum și pe baza oricăror 
clarificări furnizate de statul eligibil, 
Comisia evaluează dacă sunt îndeplinite 
condițiile pentru mobilizarea fondului și 
determină în cel mai scurt timp posibil 
cuantumul oricărei eventuale contribuții 
din partea fondului, în limitele resurselor 
financiare disponibile. 

(2) Pe baza informațiilor menționate la 
alineatul (1), precum și pe baza oricăror 
clarificări furnizate de statul eligibil, 
Comisia evaluează dacă sunt îndeplinite 
condițiile pentru mobilizarea fondului și 
determină cuantumul oricărei eventuale 
contribuții din partea fondului în cel mai 
scurt timp posibil și, cel târziu, în termen 
de șase săptămâni de la primirea cererii, 
începând de la data primirii cererii 
complete, fără a pune la socoteală timpul 
necesar pentru traducere, în limitele 
resurselor financiare disponibile. 

În cazul în care a acordat o contribuție din 
fond pe baza unei cereri primite după 
[zz/ll/aaaa] pentru o catastrofă de o 
anumită natură, Comisia poate respinge o 
nouă cerere pentru o contribuție referitoare 
la o catastrofă de aceeași natură sau reduce 
cuantumul care urmează a fi acordat dacă 
statul membru eligibil face obiectul unor 
proceduri de încălcare a dreptului Uniunii 
și a primit un aviz motivat pentru că nu a 
pus în aplicare legislația Uniunii referitoare 
la prevenirea și gestionarea riscurilor de 
catastrofe al cărei subiect corespunde cu 
natura catastrofei suferite. 

În cazul în care a acordat o contribuție din 
fond pe baza unei cereri primite după 
[zz/ll/aaaa] pentru o catastrofă de o 
anumită natură, Comisia poate respinge o 
nouă cerere pentru o contribuție referitoare 
la o catastrofă de aceeași natură sau reduce 
cuantumul care urmează a fi acordat dacă 
statul membru eligibil face obiectul unor 
proceduri de încălcare a dreptului Uniunii 
și a primit un aviz motivat pentru că nu a 
pus în aplicare legislația Uniunii referitoare 
la prevenirea și gestionarea riscurilor de 
catastrofe al cărei subiect corespunde cu 
natura catastrofei suferite. 

Comisia tratează în mod echitabil toate 
cererile pentru o contribuție din fond.”; 

Comisia tratează în mod echitabil toate 
cererile pentru o contribuție din fond.”; 

 

Amendamentul 15 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 4 

Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 
Articolul 4 a 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Atunci când transmite Comisiei o (1) Atunci când transmite Comisiei o 
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cerere pentru o contribuție din fond, statul 
membru poate solicita plata unui avans. 

cerere pentru o contribuție din fond, statul 
membru poate solicita plata unui avans. 

Comisia efectuează o evaluare preliminară 
pentru a constata dacă cererea îndeplinește 
condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul 
(1) și pentru a verifica disponibilitatea 
resurselor bugetare. În cazul în care 
condițiile respective sunt îndeplinite și sunt 
disponibile resurse suficiente, Comisia 
poate adopta o decizie de acordare a 
avansului și poate plăti avansul fără 
întârziere, înaintea luării deciziei 
menționate la articolul 4 alineatul (4). Plata 
unui avans se efectuează fără a se aduce 
atingere deciziei finale privind mobilizarea 
fondului. 

Comisia efectuează o evaluare preliminară 
pentru a constata dacă cererea îndeplinește 
condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul 
(1) și pentru a verifica disponibilitatea 
resurselor bugetare. În cazul în care 
condițiile respective sunt îndeplinite și sunt 
disponibile resurse suficiente, Comisia 
poate adopta o decizie de acordare a 
avansului și poate plăti avansul fără 
întârziere, înaintea luării deciziei 
menționate la articolul 4 alineatul (4). Plata 
unui avans se efectuează fără a se aduce 
atingere deciziei finale privind mobilizarea 
fondului. 

(2) Cuantumul avansului nu depășește 
10 % din cuantumul contribuției 
preconizate și nu depășește în niciun caz 
30 000 000 EUR După stabilirea 
cuantumului definitiv al contribuției, 
Comisia ține cont de suma avansului 
înainte de a plăti soldul contribuției. 
Comisia recuperează avansurile plătite în 
mod necuvenit. 

(2) Cuantumul avansului nu depășește 
15 % din cuantumul contribuției 
preconizate și nu depășește în niciun caz 
40 000 000 EUR După stabilirea 
cuantumului definitiv al contribuției, 
Comisia ține cont de suma avansului 
înainte de a plăti soldul contribuției. 
Comisia recuperează avansurile plătite în 
mod necuvenit. 

(3) Pentru a se asigura disponibilitatea la 
timp a resurselor bugetare, sumele din 
fond, precum și din Fondul european de 
dezvoltare regională și din Fondul de 
coeziune recuperate de la statele membre, 
până la o sumă maximă de 
50 000 000 EUR, sunt puse la dispoziția 
fondului ca venituri alocate interne. 
Sumele cheltuite pentru plăți în avans sau 
care au fost deblocate în buget se 
înlocuiesc de îndată ce sunt recuperate noi 
sume de la statele membre.” 

(3) Pentru a se asigura disponibilitatea la 
timp a resurselor bugetare, sumele din fond 
recuperate de la statele membre, până la o 
sumă maximă de 50 000 000 EUR, sunt 
puse la dispoziția fondului ca venituri 
alocate interne. Sumele din Fondul 
european de dezvoltare regională și 
Fondul de coeziune, recuperate de la 
statele membre în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și 
Regulamentul (UE) nr. 1083/2006, pot fi, 
de asemenea, puse la dispoziție ca venituri 
alocate interne în cazul în care 
recuperările din FSUE sunt insuficiente. 
Sumele cheltuite pentru plăți în avans sau 
care au fost deblocate în buget se 
înlocuiesc de îndată ce sunt recuperate noi 
sume de la statele membre. 

 

Amendamentul 16 

Propunere de regulament 
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Articolul 1 – punctul 7 

Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 
Articolul 7 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Operațiunile finanțate din fond sunt 
compatibile cu dispozițiile tratatului și ale 
instrumentelor adoptate în temeiul acestuia, 
cu politicile și măsurile Uniunii, în special 
în domeniul gestiunii financiare și în cel al 
achizițiilor publice, precum și cu 
dispozițiile instrumentelor de asistență 
pentru preaderare. Operațiunile în cauză 
contribuie, în măsura posibilului, la 
îndeplinirea obiectivelor politicilor Uniunii 
privind protecția mediului, prevenirea și 
gestionarea riscurilor de catastrofe și 
adaptarea la schimbările climatice.” 

Operațiunile finanțate din fond sunt 
compatibile cu dispozițiile tratatului și ale 
instrumentelor adoptate în temeiul acestuia, 
cu politicile și măsurile Uniunii, în special 
în domeniul gestiunii financiare și în cel al 
achizițiilor publice, precum și cu 
dispozițiile instrumentelor de asistență 
pentru preaderare. Operațiunile în cauză 
contribuie, dacă este cazul, la îndeplinirea 
obiectivelor politicilor Uniunii privind 
protecția mediului, prevenirea și 
gestionarea riscurilor de catastrofe și 
adaptarea la schimbările climatice, inclusiv 
abordările ecosistemice. 

 

Amendamentul 17 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 8 

Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 
Articolul 8 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Contribuția din fond se utilizează în 
termen de un an de la data la care Comisia 
a plătit suma totală a asistenței. Orice parte 
a contribuției care rămâne neutilizată la 
data respectivă sau despre care s-a 
constatat că este utilizată pentru operațiuni 
neeligibile se recuperează de către Comisie 
de la statul beneficiar. 

(1) Contribuția din fond se utilizează în 
termen de 18 luni de la data la care 
Comisia a plătit suma totală a asistenței. 
Orice parte a contribuției care rămâne 
neutilizată la data respectivă sau despre 
care s-a constatat că este utilizată pentru 
operațiuni neeligibile se recuperează de 
către Comisie de la statul beneficiar. 

(2) Statele beneficiare depun toate 
eforturile pentru a obține o compensație 
din partea terților. 

(2) Statele beneficiare depun toate 
eforturile pentru a obține o compensație 
admisă prin lege din partea terților. 

(3) Nu mai târziu de șase luni de la 
expirarea perioadei de un an menționate la 
alineatul (1), statul beneficiar prezintă un 
raport privind implementarea contribuției 
din fond, împreună cu o declarație care 
justifică cheltuielile, indicând orice altă 
sursă de finanțare primită pentru 

(3) Nu mai târziu de șase luni de la 
expirarea perioadei de 18 luni menționate 
la alineatul (1), statul beneficiar prezintă un 
raport privind implementarea contribuției 
din fond, împreună cu o declarație care 
justifică cheltuielile, indicând orice altă 
sursă de finanțare primită pentru 



 

 
 PE533.768/ 13 

 RO 

operațiunile în cauză, inclusiv rambursările 
din asigurări și despăgubirile obținute de la 
terți. 

operațiunile în cauză, inclusiv rambursările 
din asigurări și despăgubirile obținute de la 
terți. 

Raportul privind implementarea prezintă în 
detaliu atât măsurile de prevenție introduse 
sau propuse de statul beneficiar pentru 
limitarea daunelor viitoare și pentru 
evitarea, pe cât posibil, a repetării unor 
catastrofe similare, inclusiv utilizarea 
fondurilor structurale și de investiții ale 
Uniunii în acest scop, cât și stadiul 
implementării legislației relevante a 
Uniunii privind prevenirea și gestionarea 
riscului de catastrofe. De asemenea, 
raportul prezintă experiența dobândită în 
urma catastrofei și măsurile luate sau 
propuse pentru asigurarea rezilienței în 
ceea ce privește schimbările climatice și 
catastrofele. 

Raportul privind implementarea prezintă în 
detaliu atât măsurile de prevenție luate sau 
propuse de statul beneficiar pentru 
limitarea daunelor viitoare și pentru 
evitarea, pe cât posibil, a repetării unor 
catastrofe similare, inclusiv utilizarea 
fondurilor structurale și de investiții ale 
Uniunii în acest scop, cât și stadiul 
implementării legislației relevante a 
Uniunii privind prevenirea și gestionarea 
riscului de catastrofe. De asemenea, 
raportul prezintă experiența dobândită în 
urma catastrofei și măsurile luate sau 
propuse pentru asigurarea protecției 
mediului și a rezilienței în ceea ce privește 
schimbările climatice și catastrofele. 

Raportul privind implementarea este însoțit 
de un aviz al unui organism de audit 
independent, elaborat în conformitate cu 
standarde de audit acceptate la nivel 
internațional, prin care se stabilește că 
declarația care justifică cheltuielile oferă o 
imagine adevărată și corectă, iar 
contribuția din fond este legală și 
regulamentară, în conformitate cu articolul 
59 alineatul (5) și cu articolul 60 alineatul 
(5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012. 

Raportul privind implementarea este însoțit 
de un aviz al unui organism de audit 
independent, elaborat în conformitate cu 
standarde de audit acceptate la nivel 
internațional, prin care se stabilește că 
declarația care justifică cheltuielile oferă o 
imagine adevărată și corectă, iar 
contribuția din fond este legală și 
regulamentară, în conformitate cu articolul 
59 alineatul (5) și cu articolul 60 alineatul 
(5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012. 

La sfârșitul procedurii prevăzute la primul 
paragraf, Comisia decide încheierea 
asistenței din fond. 

La sfârșitul procedurii prevăzute la primul 
paragraf, Comisia decide încheierea 
asistenței din fond. 

(4) În cazul în care costul reparării 
daunelor este acoperit ulterior de un terț, 
Comisia solicită statului beneficiar 
rambursarea cuantumului corespunzător 
din contribuția acordată din fond. 

(4) În cazul în care costul reparării 
daunelor este acoperit ulterior de un terț, 
Comisia solicită statului beneficiar 
rambursarea cuantumului corespunzător 
din contribuția acordată din fond. 

 

 

 
 


