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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 
mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de 
asistență Portugaliei, Spaniei, Italiei și Austriei
(COM(2020)0200 – C9-0127/2020 – 2020/2068(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2020)0200 – C9-0127/2020),

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 
de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene1,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 
decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20202, 
în special articolul 10,

– 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 financiară3, în special punctul 11,

– având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0000/2020),

1. salută decizia, ca semn de solidaritate a Uniunii cu cetățenii săi și cu regiunile lovite de 
catastrofe naturale;

2. subliniază necesitatea urgentă de a acorda asistență financiară prin intermediul Fondului 
de solidaritate al Uniunii Europene („fondul”) regiunilor din Uniune afectate de catastrofe 
naturale în 2019;

3. consideră că asistența financiară acordată statelor membre trebuie să facă obiectul unei 
distribuții echitabile către regiunile și zonele cele mai afectate;

4. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

5. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele 
Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, 
Consiliului și Comisiei.

1 JO L 311, 14.11.2002, p. 3.
2 JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
3 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
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ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării 
de asistență Portugaliei, Spaniei, Italiei și Austriei

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 Europene4, 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 financiară5, în special punctul 11,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Obiectivul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (denumit în continuare 
„fondul”) este de a permite Uniunii să răspundă în mod rapid, eficient și flexibil la 
situațiile de urgență, pentru a-și manifesta solidaritatea cu populația din regiunile 
afectate de dezastre naturale. 

(2) Fondul nu depășește o valoare anuală maximă de 500 000 000 EUR (la prețurile din 
2011), astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 1311/2013 al Consiliului6.

(3) La 8 noiembrie 2019, Portugalia a depus o cerere de mobilizare a fondului, ca urmare 
a unor fenomene meteorologice extreme din Azore.

(4) La 28 noiembrie 2019, Spania a depus o cerere de mobilizare a fondului, ca urmare a 
precipitațiilor extreme care au cauzat inundații în regiunile Valencia, Murcia, Castilia-
La Mancha și Andaluzia. 

(5) La 10 ianuarie 2020, Italia a depus o cerere de mobilizare a fondului, ca urmare a unor 
fenomene meteorologice extreme survenite în 17 regiuni ale țării în toamna anului 
2019.

(6) La 29 ianuarie 2020, Austria a depus o cerere de mobilizare a fondului, ca urmare a 
unor fenomene meteorologice extreme care au avut loc în noiembrie 2019.

(7) Cererile Portugaliei, Spaniei, Italiei și Austriei îndeplinesc condițiile de acordare a 
unei contribuții financiare din fond, astfel cum se prevede la articolul 4 din 
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002.

4 JO L 311, 14.11.2002, p. 3.
5 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
6 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).
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(8) Prin urmare, fondul ar trebui mobilizat pentru a se acorda o contribuție financiară 
Portugaliei, Spaniei, Italiei și Austriei.

(9) Pentru a reduce la minimum perioada necesară în vederea mobilizării fondului, 
prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020, se mobilizează din 
Fondul de solidaritate al Uniunii Europene următoarele sume în credite de angajament și de 
plată:

(a) suma de 8 212 697 EUR se acordă Portugaliei;

(b) suma de 56 743 358 EUR se acordă Spaniei;

(c) suma de 211 707 982 EUR se acordă Italiei;

(d) suma de 2 329 777 EUR se acordă Austriei.

Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.
Se aplică de la … [data adoptării].
Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Președintele Președintele

 Dată de introdus de către Parlament înainte de publicarea în JO.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (denumit în 
continuare „fondul”) pentru a acorda asistență financiară în contextul fenomenelor 
meteorologice extreme care au avut loc în toamna anului 2019 în Portugalia, Spania, Italia și 
Austria.

Portugalia - uragan

În octombrie 2019, uraganul Lorenzo a traversat Insulele Azore, provocând daune grave unor 
infrastructuri publice, printre care porturi, rețele de distribuție a apei și a energiei electrice, 
rețele de comunicații, șosele, aeroporturi, școli și spitale. Uraganul a afectat grav și 
infrastructuri private, întreprinderi, sectorul pescuitului, sectorul agricol și turismul. 

În cererea lor, primită de Comisie la 8 noiembrie 2019, autoritățile portugheze au estimat 
daunele directe totale la 328,5 milioane EUR, reprezentând 8,4 % din PIB-ul regiunii afectate. 
Această sumă depășește cu mult valoarea limită pentru mobilizarea FSUE într-o regiune de 
nivel NUTS 2, care este de 1 % din PIB-ul regional pentru regiunile ultraperiferice, categorie 
la care se încadrează Insulele Azore. Prin urmare, catastrofa se califică drept „catastrofă 
naturală regională” în sensul articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul privind FSUE.

Portugalia a estimat costul total al acțiunilor urgente de primă necesitate și de reparare a 
daunelor, conform definiției de la articolul 3 alineatul (2) din regulament, la 279,3 milioane 
EUR. Această sumă acoperă aproape integral costurile de repunere în funcțiune a infrastructurii 
de transport, în special a porturilor. 

Regiunea afectată face parte din categoria „regiunilor mai puțin dezvoltate” din cadrul 
fondurilor structurale și de investiții europene („fondurile ESI”) pentru perioada 2014-2020. 
Autoritățile portugheze nu și-au declarat intenția de a realoca fonduri din programele aferente 
fondurilor ESI pentru măsurile de reabilitare. 

În conformitate cu practica anterioară, Comisia propune să se aplice o rată de 2,5 % din valoarea 
totală a daunelor directe pentru cazurile care intră sub incidența dispoziției privind „catastrofele 
regionale”. Prin urmare, cuantumul total al asistenței propuse este de 8 212 697 EUR.

Portugalia a solicitat plata unui avans, astfel cum se prevede la articolul 4a din regulament. La 
11 decembrie 2019, Comisia a adoptat o decizie de punere în aplicare privind acordarea unui 
avans de 10 %, echivalent cu 821 270 EUR, din contribuția financiară preconizată a UE. 
Avansul a fost plătit integral.

Spania - inundații

În septembrie 2019, un fenomen meteorologic rar descris drept o „depresiune izolată de mare 
altitudine” a afectat sud-estul Spaniei. Fenomenul se caracterizează prin ploi abundente, care, 
în acest caz, au depășit recordurile din ultimii 140 de ani și au cauzat inundații grave în zone 



PR\1204394RO.docx 7/10 PE650.658v01-00

RO

extinse din Valencia, Murcia, Castilia-La Mancha și Andaluzia. În urma catastrofei, opt oameni 
și-au pierdut viața, mii de persoane au fost evacuate, șosele, căi ferate și infrastructură 
aeroportuară, rețele de alimentare cu apă, infrastructuri de protecție, mediul înconjurător și 
locuințele private au fost grav avariate. Plajele au fost afectate de o eroziune semnificativă, iar 
infrastructura costieră a suferit daune.

În cererea lor din 28 noiembrie 2019, care, la solicitarea Comisiei, a fost actualizată la 18 
decembrie 2019 și la 29 ianuarie 2020, autoritățile spaniole au prezentat estimări ale daunelor 
în valoare de 2 269,7 milioane EUR, reprezentând 2,65 % din PIB-ul regional ponderat (PIB-
ul mediu ponderat cu procentul daunelor din fiecare regiune). Toate cele patru regiuni afectate 
(Valencia, Murcia, Castilia-La Mancha și Andaluzia) sunt regiuni de nivelul NUTS 2. Drept 
urmare, cererea se califică potrivit criteriilor pentru o „catastrofă regională”, astfel cum se 
prevede la articolul 2 alineatul (3) din regulament, conform căruia valoarea-limită pentru 
daunele directe este de 1,5 % din PIB-ul unei regiuni. 

Costul acțiunilor urgente și de repunere în funcțiune a fost estimat la 650,6 milioane EUR, cea 
mai mare parte fiind destinată operațiunilor de curățare și reparării infrastructurii.

Trei dintre regiunile afectate (Murcia, Castilia-La Mancha și Andaluzia) sunt așa-numite 
„regiuni de tranziție” în cadrul fondurilor ESI, în timp ce Valencia este o „regiune mai 
dezvoltată”. Nu s-a semnalat intenția de a realoca fonduri ESI pentru măsurile de reabilitare.

Din nou, conform practicii anterioare, Comisia propune să se aplice o rată de 2,5 % din valoarea 
totală a daunelor directe pentru cazurile care intră sub incidența dispoziției privind „catastrofele 
regionale”. Prin urmare, cuantumul total al ajutorului propus este de 56 743 358 EUR. 

Spania a solicitat plata unui avans. La 13 februarie 2020, Comisia a adoptat o decizie de punere 
în aplicare privind acordarea unui avans de 10 % din contribuția financiară preconizată din 
fond. O sumă corespunzătoare de 5 674 336 EUR a fost ulterior plătită integral.

Italia - fenomene meteorologice extreme

La sfârșitul lunii octombrie și în noiembrie 2019, o serie de fenomene meteorologice extreme 
conexe au afectat cea mai mare parte a teritoriului italian de la nord la sud, provocând daune 
grave ca urmare a inundațiilor și alunecărilor de teren și culminând cu inundațiile dezastruoase 
din Veneția. 17 regiuni au suferit daune, Veneto, Piemonte, Liguria, Sicilia și Emilia-Romagna 
fiind cele mai afectate. Doar în Veneto, în special din cauza inundațiilor grave din Veneția, 
daunele suferite reprezintă aproape o treime (1,8 miliarde EUR) din daunele totale. Potrivit 
analizei Comisiei, fenomenele meteorologice vizate de această cerere pot fi considerate un 
eveniment unic din punct de vedere meteorologic. 

În toate regiunile afectate, catastrofa a provocat perturbări majore ale rețelei de drumuri, din 
cauza alunecărilor de teren și a copacilor căzuți, distrugeri ale rețelelor fluviale, surpări și 
inundații în clădiri publice și private. Condițiile meteorologice extreme au cauzat pierderi 
majore pentru sectorul prelucrării lemnului, al agriculturii și turismului, daune semnificative 
pentru siturile protejate Natura 2000 și perturbări în stațiile de epurare a apelor uzate, precum 
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și în rețelele electrice și de gaze.

În Veneto, inundațiile au cauzat pagube imense proprietăților publice și private, activităților 
comerciale și industriale și serviciilor din sectorul terțiar. Un vârf al mareei de peste 187 de cm 
deasupra nivelului mării a dus la inundarea a peste 85 % din suprafața Veneției, cauzând daune 
semnificative patrimoniului artistic și cultural din centrul istoric, inclusiv pagube considerabile 
obiectelor de artă și obiectelor de patrimoniu din hârtie, cum ar fi cărțile, manuscrisele și 
arhivele. 

Autoritățile italiene au solicitat o contribuție din partea fondului la 10 ianuarie 2020. Daunele 
directe totale au fost estimate la 5 619,878 milioane EUR, adică mai mult de 157 % din limita 
pentru o „catastrofă naturală majoră” aplicabilă Italiei (daune de peste 3 miliarde EUR la 
prețurile din 2011). 

Costul acțiunilor urgente și de repunere în funcțiune a fost estimat de autoritățile italiene la 
1 110,1 milioane EUR, cele mai costisitoare fiind 1) cheltuielile pentru repunerea în funcțiune 
a infrastructurii preventive și protejarea patrimoniului cultural și 2) costurile de reparare a 
infrastructurii esențiale. 

Din cele 17 regiuni afectate, cinci se califică drept „regiuni mai puțin dezvoltate” în cadrul 
fondurilor ESI 2014-2020 (Basilicata, Calabria, Campania, Apulia și Sicilia), Abruzzo se 
califică drept „regiune în tranziție”, în timp ce restul sunt „regiuni mai dezvoltate”. Italia nu a 
anunțat Comisia că ar intenționa să realoce fonduri din cadrul programelor ESI pentru măsurile 
de reabilitare, nici nu a solicitat plata unui avans.

Comisia consideră că, în conformitate cu practicile anterioare, ajutorul ar trebui să fie progresiv, 
cu o rată de 2,5 % aplicabilă procentului din daune care se situează sub limita de „catastrofă 
naturală majoră” (și anume 0,6 % din VNB sau 3 miliarde EUR la prețurile din 2011, reținându-
se valoarea cea mai mică) și de 6 % pentru procentul din prejudiciu care depășește acest prag. 
În acest caz specific, contribuția financiară din FSUE calculată astfel se ridică la 
211 707 982 EUR. 

Austria

În noiembrie 2019, sud-vestul Austriei s-a confruntat cu inundații grave, în special în Carintia 
și în Tirolul de Est, ambele fiind zone alpine care se învecinează cu Italia. Aceste fenomene 
extreme au fost declanșate de aceleași condiții meteorologice ca cele din Italia și au provocat 
daune considerabile infrastructurii publice esențiale (în principal drumuri, poduri și căi ferate), 
locuințelor private și întreprinderilor. Ninsori abundente și avalanșe au cauzat prejudicii în 
sectorul forestier. 

Autoritățile austriece au solicitat o contribuție din partea fondului la 29 ianuarie 2020 și au 
prezentat informații actualizate la 9 martie 2020. Daunele directe totale estimate la 93,2 
milioane EUR se situează cu mult sub limita pentru o „catastrofă naturală majoră” care se aplică 
Austriei (daune care depășesc 0,6 % din VNB-ul Austriei sau 2 307,9 milioane EUR). Ele 
rămân, de asemenea, sub limita pentru o așa-numită „catastrofă regională” (1,5 % din PIB-ul 
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regional, ponderat în funcție de procentul daunelor din regiunile afectate). Totuși, dat fiind că 
aceste catastrofe au fost cauzate de aceleași condiții meteorologice ca cele din Italia, cererea 
este eligibilă în temeiul așa-numitei dispoziții „privind țara învecinată” de la articolul 2 alineatul 
(4) din regulament.

Costul operațiunilor urgente și de repunere în funcțiune a fost estimat de autoritățile austriece 
la 61,3 milioane EUR. Cea mai mare parte vizează cheltuielile pentru repararea rețelei de 
transport și măsurile de combatere a eroziunii solului. 

Regiunile afectate intră în categoria „regiunilor mai dezvoltate”, așa cum se califică acestea 
pentru fondurile ESI. Autoritățile austriece nu au solicitat plata unui avans. Ele și-au declarat 
intenția de a utiliza fonduri din cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală în 
vederea recreării unor păduri de protecție. 

Comisia propune aplicarea ratei obișnuite de 2,5 % pentru catastrofe în temeiul dispoziției 
privind „țara învecinată”, ajungându-se astfel la o contribuție financiară totală propusă din 
fond de 2 329 777 EUR. 

Concluzie

Suma totală propusă pentru a fi mobilizată pentru Spania, Portugalia, Italia și Austria este de 
278 993 814 EUR. Acest lucru necesită o modificare a bugetului 2020 prin intermediul unui 
proiect de buget rectificativ. Ținând cont că 6 495 606 EUR au fost deja plătite în avans, PBR 
4/2020 (COM(2020)190) vizează majorarea alocării pentru linia bugetară 13 06 01 „Acordarea 
de asistență statelor membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave 
asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei” cu 272 498 208 EUR atât în 
credite de angajament, cât și în credite de plată.

Suma totală disponibilă la începutul exercițiului 2020 era de 1 150 524 EUR, reprezentând 
suma creditelor pentru 2020 (în valoare de 597 546 284 EUR), plus partea din fondurile alocate 
pentru 2019 rămasă necheltuită și reportată în 2020 (552 977 761 EUR). 

Aceasta este prima decizie de mobilizare din 2020. Rămân disponibile fonduri în valoare de 
722 143 660 EUR până la 1 octombrie 2020, cu mult peste suma care trebuie să fie reținută 
legal până la această dată în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul privind 
CFM (25 % din alocarea anuală pentru 2020, adică 149 386 571 EUR).

Raportorul recomandă aprobarea rapidă a propunerii de decizie a Comisiei anexate la 
prezentul raport, pentru mobilizarea rapidă a sumelor menționate anterior, ca semn de 
solidaritate europeană cu cele patru state membre afectate. Raportorul solicită ca această 
contribuție financiară să fie acordată de urgență statelor membre, deoarece dezastrele 
naturale în cauză au avut deja loc în 2019.
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SCRISOARE DIN PARTEA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

(urmează să fie primită)


