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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu 

solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Řecku, Španělsku, Francii 

a Portugalsku 

(COM(2018) 0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD)) 

Evropský parlament 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018) 

0150 – C8-0039/2018),  

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení 

Fondu solidarity Evropské unie1, 

– s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, 

kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–20202, a zejména na článek 

10 tohoto nařízení, 

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským 

parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových 

záležitostech a řádném finančním řízení3, a zejména na bod 11 této dohody, 

– s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj, 

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0175/2018), 

1. vítá toto rozhodnutí jako projev solidarity Unie s občany a regiony Unie zasaženými 

přírodními katastrofami;  

2.  lituje ztrát na životech při přírodních katastrofách v Unii v roce 2017; vyzývá členské 

státy, aby investovaly do prevence katastrof prostřednictvím uvolnění nezbytných 

prostředků a využívání evropských strukturálních a investičních fondů s cílem zabránit 

ztrátě lidských životů v budoucnosti; 

3.  podporuje členské státy, které využívají evropské strukturální a investiční fondy 

k obnově zasažených regionů; vyzývá Komisi, aby podporovala a urychleně schválila 

finanční přerozdělení dohod o partnerství vyžádaných za tímto účelem členskými státy;  

4.  vyzývá členské státy, aby využily finanční příspěvek z Fondu solidarity transparentním 

způsobem a zaručily spravedlivé rozdělení v rámci zasažených regionů; 

5. vítá návrh Komise na nový mechanismus civilní ochrany Unie coby způsob, jak jednat 

v případě přírodních katastrof a jak jim předcházet; je přesvědčen, že mechanismus 

civilní ochrany Unie je ztělesněním solidarity v Unii v souladu s Fondem solidarity 

Evropské unie (FSEU); připomíná v této souvislosti, že je důležité zachovat zvláštní 

                                                 
1 Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3. 
2 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884. 
3 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1. 
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podmínky přístupu k FSEU pro nejvzdálenější regiony, aby mohly čelit přírodním 

katastrofám, jimž jsou ve vysoké míře vystaveny; vyzývá také k větší flexibilitě lhůt pro 

předložení žádosti o uvolnění a využití prostředků z FSEU v situacích, kdy se obtížně 

shromažďují informace, a v závislosti na intenzitě daného klimatického jevu; 

6. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení; 

7. pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady 

a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie; 

8. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení včetně jeho přílohy předal Radě a Komisi. 
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PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc 

Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

 

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu 

solidarity Evropské unie1, a zejména na čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení, 

 

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským 

parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech 

a řádném finančním řízení2, a zejména na bod 11 této dohody, 

 

s ohledem na návrh Evropské komise, 

 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Účelem Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) je umožnit Unii rychle, 

účinně a pružně reagovat na mimořádné situace a projevit solidaritu s obyvatelstvem 

oblastí postižených přírodními katastrofami. 

(2) Podle článku 10 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 nesmí výše fondu 

přesáhnout maximální roční částku 500 000 000 EUR (v cenách roku 2011)3. 

(3) V návaznosti na zemětřesení, které dne 12. června 2017 zasáhlo ostrov Lesbos 

v severním Egejském moři, předložilo Řecko dne 1. září 2017 žádost o uvolnění 

prostředků z fondu. 

(4) V návaznosti na lesní požáry, jež postihly v období od 10. do 17. října 2017 region 

Galicie v severozápadním Španělsku, předložilo Španělsko dne 22. prosince 2017 

žádost o uvolnění prostředků z fondu. 

(5) V návaznosti na hurikán Irma, který se přehnal přes ostrov Svatý Martin ve dnech 

5. a 6. září 2017, a na hurikán Maria, který postihl ostrov Guadeloupe ve dnech 

18. a 19. září 2017, předložila Francie dne 27. listopadu 2017 žádost o uvolnění 

prostředků z fondu. 

                                                 
1 Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3. 
2 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1. 
3 Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční 

rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884). 
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(6) V návaznosti na vážné požáry, které vypukly dne 17. června 2017, předložilo 

Portugalsko dne 17. července 2017 počáteční žádost o příspěvek z fondu. V návaznosti 

na další požáry, které zasáhly Portugalsko v období od června do října 2017, však 

Portugalsko předložilo aktualizované verze této žádosti ve dnech 13. října 2017 a poté 

14. prosince 2017, a to včetně revidovaného odhadu kumulativní výše škody 

způsobené požáry v období od června do října 2017. 

(7) Žádosti Řecka, Španělska, Francie i Portugalska splňují podmínky pro poskytnutí 

finančního příspěvku z fondu podle článku 4 nařízení (ES) č. 2012/2002. 

(8) Z fondu by proto měly být uvolněny prostředky na finanční příspěvek Řecku, Francii, 

Portugalsku a Španělsku. 

(9) K tomu, aby doba potřebná pro uvolnění prostředků z fondu byla co nejkratší, by toto 

rozhodnutí mělo být použitelné ode dne jeho přijetí, 

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

V rámci souhrnného rozpočtu EU na rozpočtový rok 2018 se z Fondu solidarity Evropské 

unie uvolňuje částka 1 359 119 EUR pro Řecko, 3 228 675 EUR pro Španělsko, 48 906 025 

EUR pro Francii a 50 673 132 EUR pro Portugalsko v prostředcích na závazky a platby. 

Článek 2 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

 

Použije se ode dne ... [datum přijetí]. 

V ... dne 

Za Evropský parlament Za Radu 

 

                                                 
 Datum vloží Evropský parlament před zveřejněním v Úředním věstníku Evropské unie. 



 

RR\1153512CS.docx 7/14 PE618.319v02-00 

 CS 

 

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Komise navrhuje uvolnit z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) finanční pomoc 

související s lesními požáry v Portugalsku a Španělsku, s hurikány ve Francii a zemětřeseními 

v Řecku.  

Přírodní pohromy, které se v EU vyskytly v průběhu roku 2017, způsobily ztrátu lidských 

životů a silně poničily zasažené regiony, z nichž je většina kvalifikována jako „méně 

rozvinuté regiony“. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU je známkou solidarity Unie 

s jednotlivými zeměmi a Evropany, kteří byli těmito tragickými událostmi postiženi.  

Portugalsko – lesní požáry v roce 2017 

V období od června do října 2017 zasáhlo regiony převážně ve středním a severním 

Portugalsku několik vln lesních požárů, které vyvolaly vysoké teploty, silné větry a extrémně 

nízká vlhkost. Tyto požáry měly devastující účinky, neboť přivodily zkázu základní veřejné 

infrastruktury, veřejných budov, soukromých domů a podniků, zničily zemědělskou půdu 

a lesní pozemky a způsobily ztrátu více než 100 životů. 

Portugalské orgány ve své žádosti, kterou Komise obdržela dne 17. července 2017 a jejíž 

konečná podoba byla předložena 14. prosince 2017, odhadovaly celkové přímé škody 

způsobené touto přírodní katastrofou na 1 458 milionů EUR. Vzhledem k tomu, že tato částka 

představuje 0,832 % portugalského HND a přesahuje tak prahovou hodnotu pro závažné 

katastrofy ve výši 1 051,6 milionu EUR, kterou bylo možné uvolnit z Fondu solidarity v roce 

2017 (tj. 0,6 % portugalského HND), je katastrofa kvalifikována jako „závažná přírodní 

katastrofa“ ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení o FSEU. 

Náklady na základní záchranná opatření způsobilá podle definice uvedené v čl. 3 tohoto 

nařízení činí podle odhadů portugalských orgánů 211 milionů EUR. 

Zasažené regiony spadají podle klasifikace pro účely evropských strukturálních a investičních 

fondů (2014–2020) do kategorie „méně rozvinuté regiony“. Portugalské orgány Komisi 

oznámily, že mají v úmyslu přesunout na obnovu postižených oblastí prostředky z programů 

v rámci ESI fondů. 

Portugalsko požádalo o vyplacení zálohy. Komise této žádosti vyhověla dne 9. listopadu 2017 

a dne 29. listopadu 2017 vyplatila zálohu v plné výši činící 1 494 331 EUR. 

V souladu s osvědčenými postupy navrhuje Komise použít sazbu 2,5 % z objemu celkových 

přímých škod na část do prahové hodnoty Portugalska pro „závažnou přírodní katastrofu“ 

a sazbu 6 % na část celkových přímých škod, která tuto prahovou hodnotu přesahuje. 

Celková navrhovaná výše pomoci tak činí 50 673 132 EUR. 
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Francie – hurikány v roce 2017 

Ve dnech 5. a 19. září 2017 se přes Karibik přehnaly dva hurikány kategorie 5 s názvy Irma 

a Maria nebývalé intenzity a způsobily závažné škody na ostrovech Svatý Martin, 

Guadeloupe a zčásti na Martiniku. 

 

Francouzské orgány ve své žádosti, kterou Komise přijala dne 27. listopadu 2017, odhadovaly 

celkové přímé škody způsobené přírodní katastrofou na 1 956,2 milionu EUR. Vzhledem 

k tomu, že tato částka představuje 21,9 % HDP daného regionu (tj. 8 928 milionů EUR podle 

údajů z roku 2014) a výrazně přesahuje prahovou hodnotu ve výši 1 % vztahující se na 

nejvzdálenější regiony, katastrofa je kvalifikována jako „regionální přírodní katastrofa“ ve 

smyslu čl. 2 odst. 3 nařízení o FSEU. 

Náklady na základní záchranná opatření způsobilá podle definice uvedené v čl. 3 tohoto 

nařízení činí podle odhadů francouzských orgánů 191,4 milionu EUR. 

Zasažený region spadá podle klasifikace pro účely evropských strukturálních a investičních 

fondů (2014–2020) do kategorie „méně rozvinuté regiony“. Francouzské orgány Komisi 

oznámily, že mají v úmyslu přesunout na obnovu postižených oblastí prostředky z programů 

v rámci ESI fondů. 

Francie požádala o vyplacení zálohy. Komise této žádosti vyhověla dne 12. prosince 2017 

a zálohu v plné výši činící 4 890 603 EUR vyplatila ve dvou splátkách v prosinci 2017 

(2 369 757 EUR) a v lednu 2018 (2 520 846 EUR). 

V souladu s osvědčenými postupy navrhuje Komise použít sazbu 2,5 % z objemu celkových 

přímých škod na část do prahové hodnoty Portugalska pro „závažnou přírodní katastrofu“. 

Celková navrhovaná výše pomoci tak činí 48 906 025 EUR. 

Španělsko – lesní požáry v roce 2017 

V severozápadním Španělsku v regionu Galicie propukly v období mezi 10. a 17. říjnem 2017 

rozsáhlé lesní požáry. Požáry byly vyvolány stejnými meteorologickými podmínkami jako 

v Portugalsku a značně poničily základní veřejnou infrastrukturu, soukromé domy, podniky 

a lesní pozemky a způsobily ztrátu lidských životů. 

Španělské orgány ve své žádosti, kterou Komise obdržela dne 22. prosince 2017, odhadovaly 

celkové přímé škody způsobené touto přírodní katastrofou na 129,1 milionu EUR. Vzhledem 

k tomu, že Španělsko bylo postiženo stejnými meteorologickými podmínkami, jaké způsobily 

závažnou přírodní katastrofu v Portugalsku, vztahuje se na ně takzvané „ustanovení 

o sousední zemi“ stanovené v čl. 2 odst. 4 nařízení o FSEU, podle kterého způsobilá země 

zasažená stejnou pohromou kvalifikovanou jako závažná katastrofa v sousední způsobilé zemi 

může rovněž využít podporu z FSEU. 
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Náklady na základní záchranná opatření způsobilá podle definice uvedené v čl. 3 tohoto 

nařízení činí podle odhadů španělských orgánů 18,7 milionu EUR. 

Zasažený region spadá podle klasifikace pro účely evropských strukturálních a investičních 

fondů (2014–2020) do kategorie „více rozvinuté regiony“. Španělské orgány Komisi 

neoznámily, že by měly v úmyslu přesunout na obnovu postižených oblastí prostředky 

z programů v rámci ESI fondů. 

Španělsko požádalo o vyplacení zálohy. Komise této žádosti nevyhověla vzhledem k nízké 

úrovni škod a očekávané výši podpory. 

V souladu s osvědčenými postupy navrhuje Komise použít sazbu 2,5 % z objemu celkových 

přímých škod, jelikož není dosažena prahová hodnota Španělska pro „závažnou katastrofu“. 

Celková navrhovaná výše pomoci tak činí 3 228 675 EUR. 

Řecko – zemětřesení v roce 2017 

Dne 12. června 2017 zasáhlo zemětřesení o síle 6,3 stupně Richterovy škály ostrov Lesbos 

v severním Egejském moři. Následné otřesy způsobily škody na soukromých domech, 

podnicích a místní infrastruktuře. 

Řecké orgány ve své žádosti, kterou Komise obdržela dne 1. září 2017, odhadovaly celkové 

přímé škody způsobené touto přírodní katastrofou na 54,4 milionu EUR. Vzhledem k tomu, 

že tato částka představuje 2,14 % HDP regionu zasaženého touto katastrofou (2 545 milionů 

EUR podle údajů z roku 2014) a přesahuje prahovou hodnotu ve výši 1,5 % regionálního 

HDP, katastrofa je kvalifikována jako „regionální přírodní katastrofa“ ve smyslu čl. 2 

odst. 3 nařízení o FSEU. 

Náklady na základní záchranná opatření způsobilá podle definice uvedené v čl. 3 tohoto 

nařízení činí podle odhadů řeckých orgánů 12,7 milionu EUR. 

Zasažený region spadá podle klasifikace pro účely evropských strukturálních a investičních 

fondů (2014–2020) do kategorie „přechodové regiony“. Řecké orgány Komisi neoznámily, že 

by měly v úmyslu přesunout na obnovu postižených oblastí prostředky z programů v rámci 

ESI fondů. 

Řecko požádalo o vyplacení zálohy. Komise této žádosti vyhověla dne 24. října 2017 a dne 

9. listopadu 2017 vyplatila zálohu v plné výši činící 135 912 EUR. 

V souladu s osvědčenými postupy navrhuje Komise použít sazbu 2,5 % z objemu celkových 

přímých škod, jelikož není dosažena prahová hodnota Řecka pro „závažnou katastrofu“. 

Celková navrhovaná výše pomoci tak činí 1 359 119 EUR. 

 

Závěr 
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Navrhované uvolnění prostředků vyžaduje změnu rozpočtu na rok 2018 a návrh opravného 

rozpočtu (č. 1/2018) za účelem zvýšení rozpočtové položky 13 06 01 „Pomoc členským 

státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, 

životní prostředí nebo hospodářství“ o 97 646 105 EUR v prostředcích na závazky i na 

platby. 

Celková částka, která byla k dispozici pro uvolnění prostředků z FSEU na začátku roku 2018, 

činila 421 142 057 EUR, přičemž se jedná o součet zůstatku z přídělu na rok 2018 a zůstatku 

z přídělu na rok 2017, který nebyl vyčerpán a byl převeden na rok 2018. 

Částka, která může být uvolněna v této fázi roku 2018, činí 277 556 348 EUR. To odpovídá 

celkové částce, která byla k dispozici pro uvolnění prostředků z FSEU na začátku roku 2018 

(421 142 057 EUR) a byla snížena o dřívější uvolněné prostředky ve výši 143 585 709 EUR, 

aby byla respektována povinnost zachovat do 1. října 2018 25 % ročního přídělu na rok 2018, 

jak stanoví čl. 10 odst. 1 nařízení o VFR.  

Členské státy by měly finanční pomoc využít rychle a transparentním způsobem a zaručit 

spravedlivé rozdělení v rámci zasažených regionů.  

Zpravodaj podporuje členské státy, které využívají k obnově zasažených regionů strukturální 

a investiční fondy, a vybízí Komisi, aby podpořila a urychleně schválila přerozdělení 

partnerských dohod požadovaných členskými státy k obnově těchto regionů.  

Zpravodaj doporučuje urychlené schválení rozhodnutí navrženého Komisí, které tvoří 

přílohu této zprávy, jako výraz solidarity se zasaženým regiony. 
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DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

Dopis, který dne 7. března 2018 zaslala předsedkyně Výboru pro regionální rozvoj Iskra 

Mihaylova předsedovi Rozpočtového výboru Jeanu Arthuisovi 

 

Překlad 

Věc: Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem 

poskytnutí pomoci Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku 

Vážený pane Arthuisi, 

 

Evropská komise předala Evropskému parlamentu svůj návrh rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie 

(COM(2018)0150), a to na základě žádostí o uvolnění prostředků z fondu, jež předložily 

Řecko, Španělsko, Francie a Portugalsko po řadě přírodních katastrof, k nimž došlo v době 

od června do října 2017.  

 

Komise navrhuje uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie, přičemž odhaduje 

škody způsobené katastrofami takto: 

 

Členské státy 

Zařazení 

katastrofy 

Celkové přímé 

škody 

 

(v mil. EUR) 

Strop pro 

závažné 

katastrofy 

 

(v mil. EUR) 

2,5 % 

přímé 

škody až do 

výše stropu  

(v EUR) 

6 % 

přímých 

škod nad 

výši stropu 

(v EUR) 

Celková 

výše 

navrhované 

pomoci 

 

(v EUR) 

Vyplacené 

zálohy 

 

 

(v EUR) 

ŘECKO 
Regionální  

(Čl. 2 odst. 3) 
54,365 1 057,800 1 359 119 - 

1 359 119 
135 912 

FRANCIE 
Regionální  

(Čl. 2 odst. 3) 
1 956,241 3 378,487 48 906 025 - 

48 906 025 
4 890 603 

PORTUGAL

SKO 

Závažné  

(Čl. 2 odst. 2) 1 457,966 1 051,566 26 289 150  
24 383 982    

50 673 132 
1 494 331 

ŠPANĚLSKO 
Regionální 

(Čl. 2 odst. 4) 
129,147 3 378,487 3 228 675 - 

3 228 675 
 

 CELKEM 104 166 951 6 520 846 

 

Vzhledem k tomu, že částka ve výši 6 520 846 EUR již byla v těchto případech vyplacena 

jako záloha výdajů hrazených z fondu FSEU, Komise dále předkládá návrh opravného 

rozpočtu (NOR) č. 1 k rozpočtu na rok 2018 (COM(2018)0155 final) s cílem pokrýt výše 

uvedené uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie, a to navýšením rozpočtového 

článku 13 06 01 (Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má 

vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství) o částku 

97 646 105 EUR jak v prostředcích na závazky, tak v prostředcích na platby. 

 

 

Koordinátoři výboru tyto návrhy posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že 
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většina členů výboru nemá námitky proti tomu, aby byla z Fondu solidarity EU uvolněna výše 

uvedená částka navržená Komisí, a podporuje odpovídající návrh opravného rozpočtu 

č. 1/2018 navržený Komisí. 

(Závěrečný pozdrav a podpis) 
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INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU 

Datum přijetí 16.5.2018    

Výsledek konečného hlasování +: 

–: 

0: 

24 

2 

0 

Členové přítomní při konečném 

hlasování 

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard 
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Náhradníci přítomní při konečném 
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Ivana Maletić, Andrey Novakov 
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