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Textul propus de Comitetul Regiunilor Propunere 

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 sau la scara mai multor regiuni 

direct învecinate de nivel NUTS 3, care 

formează laolaltă un teritoriu ce corespunde 

criteriului minim al nivelului NUTS 2, daune 

directe care depășesc 1 % din produsul intern 

brut (PIB) al regiunii. În cazul în care 

catastrofa afectează mai multe regiuni de 

nivel NUTS 2 sau NUTS 3, pragul se aplică 

la PIB-ul mediu ponderat al regiunilor 

respective. 

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 sau la scara mai 

multor regiuni direct învecinate de nivel NUTS 3, 

care formează laolaltă un teritoriu ce corespunde 

criteriului minim al nivelului NUTS 2, daune directe 

care depășesc 1 % din produsul intern brut (PIB) al 

regiunii. În cazul în care catastrofa afectează mai 

multe regiuni de nivel NUTS 2 sau NUTS 3, pragul 

se aplică la PIB-ul mediu ponderat al regiunilor 

respective. 

În cazul în care valoarea catastrofelor naturale nu 

depășește valoarea de 1% din PIB-ul regiunii NUTS 

2, însă este egală cu 0,75% din acesta, iar prejudiciul  

dintr-o regiune de nivel NUTS 2 sau direct 

învecinate NUTS 3, în care 50% din totalul 

populației și/sau valoarea PIB-ului acesteia nu atinge 

valoarea de 50% din populația și/sau PIB-ul unei 

regiuni NUTS 2, astfel catastrofa va fi integrată în 

categoria „catastrofă naturală regională” și   va 

beneficia de sprijin aferent din Fondul de Solidaritate 

Europeană.  



 

 

Expunere de motive: La clasificarea catastrofelor naturale regionale trebuie avută în vedere 

problema concentrării spațiale și distribuirea disproporțională a daunelor. În anumite situații 

pagubele produse nu ating 1% al PIB-ului unei regiuni NUTS 2, însă din cauza concentrației 

spațiale, provoacă dificultăți la nivelul subunităților regionale care în conformitate cu 

prevederile Fondului de Solidaritate Europeană pot beneficia de sprijin.  

 

 


