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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity 

Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku 

a Portugalsku 

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

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0150 – 

C8-0039/2018),  

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa 

zriaďuje fond solidarity Európskej únie1, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, 

ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 20202, a najmä na jeho 

článok 10, 

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym 

parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 

otázkach a riadnom finančnom hospodárení3, a najmä na jej bod 11, 

– so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj, 

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0175/2018), 

1. víta toto rozhodnutie ako prejav solidarity Únie s občanmi a regiónmi EÚ, ktoré zasiahli 

živelné pohromy;  

2.  vyjadruje poľutovanie nad počtom obetí prírodných katastrof v Únii v roku 2017; 

vyzýva členské štáty, aby investovali do predchádzania katastrofám mobilizáciou 

potrebných prostriedkov a využívaním európskych štrukturálnych a investičných 

fondov, aby sa zabránilo stratám na ľudských životoch v budúcnosti; 

3.  podporuje členské štáty prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných 

fondov na rekonštrukciu postihnutých oblastí; vyzýva Komisiu, aby podporila 

a urýchlene schválila prerozdelenie finančných prostriedkov týkajúcich sa dohôd 

o partnerstve, ktoré na tento účel požadujú členské štáty;  

4.  vyzýva členské štáty, aby využili finančnú pomoc z Fondu solidarity EÚ 

transparentným spôsobom, ktorým sa zaručí spravodlivé rozdelenie v rámci dotknutých 

regiónov; 

5. víta návrh Komisie na nový nástroj EÚ v oblasti civilnej ochrany ako spôsob reakcie na 

prírodné katastrofy a ich prevencie; domnieva sa, že mechanizmus EÚ v oblasti civilnej 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 311, 14.11.2002, s. 3. 
2 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884. 
3 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1. 
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ochrany je výrazom solidarity v Únii v súlade s Fondom solidarity Európskej únie 

(FSEÚ); pripomína v tejto súvislosti, že je dôležité zachovať osobitné podmienky 

prístupu k FSEÚ pre najvzdialenejšie regióny, aby sa im pomohlo čeliť prírodným 

katastrofám, ktorým sú vo vysokej miere vystavené; žiada tiež väčšiu flexibilitu lehôt na 

predkladanie žiadostí o uvoľnenie a využitie prostriedkov z FSEÚ v situáciách, keď sa 

ťažko zhromažďujú informácie a keď to odôvodňuje rozsah prírodnej katastrofy; 

6. schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu; 

7. poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady 

a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie; 

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii. 
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PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 

o mobilizácii Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, 

Francúzsku a Portugalsku 

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

 

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje 

fond solidarity Európskej únie1, a najmä na jeho článok 4 ods. 3, 

 

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym 

parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 

otázkach a riadnom finančnom hospodárení2, a najmä na jej bod 11, 

 

so zreteľom na návrh Európskej komisie, 

 

keďže: 

(1) Cieľom Fondu solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“) je umožniť Únii reagovať 

rýchlym, účinným a pružným spôsobom na núdzové situácie, a prejaviť tak solidaritu 

s obyvateľstvom regiónov postihnutých živelnými pohromami. 

(2) Fond nemá prekročiť maximálnu ročnú sumu 500 000 000 EUR (v cenách roku 2011), 

ako je stanovené v článku 10 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/20133. 

(3) Grécko predložilo 1. septembra 2017 žiadosť o mobilizáciu fondu v nadväznosti na 

zemetrasenie, ktoré 12. júna 2017 postihlo ostrov Lesbos v severnej časti Egejského 

mora. 

(4) Španielsko predložilo 22. decembra 2017 žiadosť o mobilizáciu fondu po prírodných 

požiaroch na severozápade Španielska v regióne Galícia, ku ktorý došlo v období od 

10. do 17. októbra 2017. 

(5) Francúzsko predložilo 27. novembra 2017 žiadosť o mobilizáciu fondu po hurikáne 

Irma, ktorý prešiel ostrovom Svätý Martin v dňoch 5. a 6. septembra 2017 a po 

hurikáne Maria, ktorý zasiahol Guadeloupe v dňoch 18. a 19. septembra 2017. 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 311, 14.11.2002, s. 3. 
2 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1. 
3 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný 

finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884). 
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(6) Portugalsko predložilo 17. júla 2017 svoju počiatočnú žiadosť o príspevok z fondu 

v nadväznosti na závažné požiare, ktoré vypukli 17. júna 2017. Po ďalších požiaroch, 

ktoré vypukli od júna do októbra 2017, Portugalsko aktualizovalo svoju žiadosť 

13. októbra 2017 a následne ešte raz 14. decembra 2017, pričom revidovalo odhad 

kumulatívneho objemu škôd zapríčinených požiarmi, ku ktorým došlo v období medzi 

júnom a októbrom 2017. 

(7) Žiadosti predložené Gréckom, Španielskom, Francúzskom a Portugalskom spĺňajú 

podmienky na poskytnutie finančného príspevku z fondu, ako sa stanovuje v článku 4 

nariadenia (ES) č. 2012/2002. 

(8) Fond by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok Grécku, 

Francúzsku, Portugalsku a Španielsku. 

(9) S cieľom minimalizovať čas potrebný na mobilizáciu fondu by sa toto rozhodnutie 

malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia, 

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE: 

Článok 1 

V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2018 sa mobilizuje Fond solidarity 

Európskej únie s cieľom poskytnúť sumu 1 359 119 EUR Grécku, 3 228 675 EUR 

Španielsku, 48 906 025 EUR Francúzsku a 50 673 132 EUR Portugalsku vo viazaných 

a platobných rozpočtových prostriedkoch. 

Článok 2 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej 

únie. 

 

Uplatňuje sa od ... [dátum prijatia]. 

V ... 

Za Európsky parlament Za Radu 

 

                                                 
 Dátum vloží Parlament pred uverejnením v úradnom vestníku. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Komisia navrhuje mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ) s cieľom poskytnúť 

finančnú pomoc v súvislosti s lesnými požiarmi v Portugalsku a Španielsku, hurikánmi vo 

Francúzsku a zemetraseniami v Grécku.  

Prírodné katastrofy, ku ktorým došlo v roku 2017 v EÚ, spôsobili straty na ľudských životoch 

a rozsiahle škody v dotknutých regiónoch, z ktorých väčšina je kvalifikovaných ako „menej 

rozvinuté regióny“. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ je znakom solidarity v Únii pre krajiny 

a Európanov, ktorí utrpeli škody počas týchto tragických udalostí.  

Portugalsko – lesné požiare v roku 2017 

Medzi júnom a októbrom 2017 zasiahlo najmä centrálne a severné oblasti Portugalska 

niekoľko vĺn veľkých lesných požiarov zapríčinených vysokými teplotami, silným vetrom 

a extrémne nízkou vlhkosťou vzduchu. Tieto požiare mali zničujúce účinky a zničili dôležitú 

verejnú infraštruktúru, verejné budovy, súkromné obydlia, podniky a poľnohospodársku pôdu 

a lesy, pričom spôsobili stratu viac ako 100 životov. 

V žiadosti, ktorá bola Komisii doručená 17. júla 2017 a finalizovaná 14. decembra 2017, 

odhadli portugalské orgány celkové priame škody spôsobené touto katastrofou na 

1 458 miliónov EUR. Keďže táto suma predstavuje 0,832 % HND Portugalska, a teda 

presahuje prahovú hodnotu „veľkej katastrofy“ na mobilizáciu Fondu solidarity vo výške 

1 051,6 milióna EUR v roku 2017 (t. j. 0,6 % HND Portugalska), katastrofa sa považuje za 

„veľkú prírodnú katastrofu“ v zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia o FSEÚ. 

Náklady na oprávnené základné núdzové operácie v zmysle článku 3 nariadenia portugalské 

orgány odhadli na 211 miliónov EUR. 

Postihnutý región patrí do kategórie „menej rozvinutých regiónov“ v rámci európskych 

štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) (2014 – 2020). Portugalské orgány Komisii 

oznámili, že plánujú prerozdeliť finančné prostriedky z programov EŠIF na opatrenia na 

obnovu. 

Portugalsko požiadalo o poskytnutie zálohy, ktorú Komisia vo výške 1 494 331 EUR 

schválila 9. novembra 2017 a vyplatila v plnej výške 29. novembra 2017. 

V súlade so zaužívanou praxou Komisia navrhuje uplatniť sadzbu 2,5 % celkových priamych 

škôd do výšky stropu Portugalska pre „veľké katastrofy“ a 6 % na časť celkovej priamej 

škody, ktorá presahuje tento strop. Celková výška navrhovanej pomoci tak predstavuje 

50 673 132 EUR. 
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Francúzsko – hurikány v roku 2017 

5. a 19. septembra 2017 sa s bezprecedentnou silou cez Karibik prehnali dva hurikány 

kategórie 5 Irma a Maria a spôsobili značné škody na ostrovoch Svätý Martin, Guadeloupe 

a na časti Martiniku. 

 

Vo svojej žiadosti, ktorá bola Komisii doručená 27. novembra 2017, francúzske orgány 

odhadujú celkové priame škody spôsobené touto katastrofou na 1 956,2 milióna EUR. Keďže 

to predstavuje 21,9 % HDP regiónu (ktorý podľa údajov z roku 2014 dosiahol 8 928 miliónov 

EUR) a výrazne presahuje 1 % prahovú hodnotu pre najodľahlejšie regióny, katastrofa sa 

považuje za „regionálnu prírodnú katastrofu“ v zmysle článku 2 ods. 3 nariadenia o FSEÚ. 

Náklady na oprávnené základné núdzové operácie v zmysle článku 3 nariadenia francúzske 

orgány odhadli na 191,4 milióna EUR. 

Postihnutý región patrí do kategórie „menej rozvinutých regiónov“ v rámci európskych 

štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) (2014 – 2020). Francúzske orgány Komisii 

oznámili, že plánujú prerozdeliť finančné prostriedky z programov EŠIF na opatrenia na 

obnovu. 

Francúzsko požiadalo o vyplatenie zálohy, ktorú Komisia schválila 12. decembra 2017 vo 

výške 4 890 603 EUR a ktorá bola vyplatená v dvoch splátkach v decembri 2017 

(2 369 757 EUR) a januári 2018 (2 520 846 EUR). 

V súlade so zaužívanou praxou Komisia navrhuje uplatniť sadzbu 2,5 % celkových priamych 

škôd až do výšky stropu Francúzska pre „veľké katastrofy“. Celková výška navrhovanej 

pomoci tak predstavuje 48 906 025 EUR. 

Španielsko – lesné požiare v roku 2017 

V severozápadnom Španielsku v regióne Galícia vypukli v období medzi 10. a 17. októbrom 

2017 veľké prírodné požiare. Požiare vznikli v dôsledku tých istých meteorologických 

podmienok, ktoré zapríčinili požiare v Portugalsku a spôsobili značné škody na dôležitej 

verejnej infraštruktúre, súkromných obydliach, podnikoch a lesnej pôde, pričom tiež spôsobili 

obete na životoch. 

V žiadosti, ktorá bola Komisii doručená 22. decembra 2017, španielske orgány odhadujú 

celkové priame škody spôsobené touto katastrofou na 129,1 milióna EUR. Keďže Španielsko 

bolo vystavené tým istým meteorologických podmienkam, ktoré spôsobili veľkú katastrofu 

v Portugalsku, uplatňuje sa tzv. ustanovenie „susedného štátu“ stanovené v článku 2 ods. 4 

nariadenia, podľa ktorého oprávnený štát zasiahnutý tou istou katastrofou, ktorá je veľkou 

katastrofou v susednom oprávnenom štáte, môže takisto získať pomoc z FSEÚ. 

Náklady na oprávnené základné núdzové operácie v zmysle článku 3 nariadenia španielske 

orgány odhadli na 18,7 milióna EUR. 



 

RR\1153512SK.docx 9/14 PE618.319v02-00 

 SK 

Postihnutý región patrí do kategórie „rozvinutejších regiónov“ v rámci európskych 

štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) (2014 – 2020). Španielske orgány Komisii 

neoznámili, že plánujú prerozdeliť finančné prostriedky z programov EŠIF na opatrenia na 

obnovu. 

Španielske orgány požiadali o vyplatenie zálohy, ktorú Komisia nevyplatila vzhľadom na 

nízku úroveň škody a predpokladanú výšku pomoci. 

V súlade so zaužívanou praxou Komisia navrhuje uplatniť sadzbu 2,5 % celkových priamych 

škôd, pretože je nižšia ako výška stropu Španielska pre „veľké katastrofy“. Celková výška 

navrhovanej pomoci tak predstavuje 3 228 675 EUR. 

Grécko – zemetrasenia v roku 2017 

12. júna 2017 zasiahlo ostrov Lesbos a severnú oblasť Egejského mora zemetrasenie 

s magnitúdou 6,3 stupňa Richterovej stupnice. Nasledovalo množstvo následných otrasov, 

ktoré spôsobili škody na súkromných obydliach, podnikoch a na miestnej infraštruktúre. 

V žiadosti, ktorá bola Komisii doručená 1. septembra 2017, grécke orgány odhadujú celkové 

priame škody spôsobené touto katastrofou na 54,4 milióna EUR. Keďže táto suma 

predstavuje 2,14 % HDP v regióne postihnutom katastrofou (2 545 miliónov EUR na základe 

údajov z roku 2014) a presahuje strop 1,5 % regionálneho HDP, katastrofa sa považuje za 

„regionálnu prírodnú katastrofu“ v zmysle článku 2 ods. 3 nariadenia o FSEÚ. 

Náklady na oprávnené základné núdzové operácie v zmysle článku 3 nariadenia grécke 

orgány odhadli na 12,7 milióna EUR. 

Postihnutý región patrí do kategórie „prechodných regiónov“ v rámci európskych 

štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) (2014 – 2020). Grécke orgány Komisii 

neoznámili, že plánujú prerozdeliť finančné prostriedky z programov EŠIF na opatrenia na 

obnovu. 

Grécko požiadalo o poskytnutie zálohy, ktorú Komisia vo výške 135 912 EUR schválila 

24. októbra 2017 a vyplatila v plnej výške 9. novembra 2017. 

V súlade so zaužívanou praxou Komisia navrhuje uplatniť sadzbu 2,5 % celkových priamych 

škôd, pretože je nižšia ako výška stropu Grécka pre „veľké katastrofy“. Celková výška 

navrhovanej pomoci tak predstavuje 1 359 119 EUR. 

 

Záver 

Navrhovaná mobilizácia si vyžaduje zmenu rozpočtu na rok 2018 a návrh opravného 

rozpočtu (č. 1/2018) s cieľom zvýšiť rozpočtový článok 13 06 01 Pomoc členským štátom 

v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, 
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prírodné prostredie alebo hospodárstvo o 97 646 105 EUR vo viazaných aj v platobných 

rozpočtových prostriedkoch. 

Celková disponibilná suma pre mobilizáciu FSEÚ na začiatku roka 2018 bola 

421 142 057 EUR, čo predstavuje sumu zostávajúcich pridelených prostriedkov na rok 2018 

a pridelené prostriedky na rok 2017, ktoré zostali nevyužité a boli prenesené do roku 2018. 

Suma, ktorú možno mobilizovať v tejto fáze roku 2018, predstavuje 277 556 348 EUR. To 

zodpovedá celkovej sume z FSEÚ, ktorú možno mobilizovať na začiatku roku 2018 

(421 142 057 EUR) po odpočítaní zachovanej sumy vo výške 143 585 709 EUR, aby bola 

dodržaná povinnosť rezervovať 25 % z ročných pridelených prostriedkov na rok 2018 do 

1. októbra 2018 v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia o VFR.  

Členské štáty by mali použiť finančnú pomoc urýchlene a transparentným spôsobom, čo 

zaručí spravodlivé rozdelenie v rámci dotknutých regiónov.  

Spravodajca podporuje to, aby členské štáty na rekonštrukciu postihnutých regiónov používali 

štrukturálne a investičné fondy, a vyzýva Komisiu, aby podporila a urýchlene schválila 

prerozdelenie finančných prostriedkov týkajúcich sa dohôd o partnerstve, ktoré požadujú 

členské štáty na rekonštrukciu týchto regiónov.  

Spravodajca odporúča rýchle prijatie návrhu Komisie na rozhodnutie, ktorý je uvedený 

v prílohe k tejto správe, s cieľom vyjadriť solidaritu s postihnutými regiónmi. 
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 LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ 

List zo 7. marca 2018, ktorý adresovala Iskra Michajlovová, predsedníčka Výboru pre 

regionálny rozvoj, Jeanovi Arthuisovi, predsedovi Výboru pre rozpočet. 

 

Preklad 

Vec: Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci 

Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku 

Vážený pán Arthuis, 

 

Európska komisia predložila Európskemu parlamentu svoj návrh rozhodnutia Európskeho 

parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie (COM(2018)0150) na 

základe žiadostí o mobilizáciu fondu, ktoré predložili Grécko, Španielsko, Francúzsko 

a Portugalsko v súvislosti s viacerými prírodnými katastrofami, ku ktorým došlo v júni 

a októbri 2017.  

 

Komisia navrhuje mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie a škody spôsobené prírodnými 

katastrofami odhaduje takto: 

 

Členské štáty 

Kvalifikácia 

katastrofy 

Celkové priame 

škody 

 

(v mil. EUR) 

Prahová 

hodnota v 

prípade veľkej 

katastrofy 

 

(v mil. EUR) 

2,5 % 

priamych 

škôd do 

výšky 

prahovej 

hodnoty  

(v EUR) 

6 % 

priamych 

škôd nad 

prahovou 

hodnotou 

(v EUR) 

Celková 

výška 

navrhovane

j pomoci 

 

(v EUR) 

Vyplatené 

zálohy 

 

 

(v EUR) 

GRÉCKO 
Regionálna  

(článok 2 ods. 3) 
54,365 1 057,800 1 359 119 - 

1 359 119 
135 912 

FRANCÚZS
KO 

Regionálna  

(článok 2 ods. 3) 1 956,241 3 378,487 48 906 025 
- 

48 906 025 
4 890 603 

PORTUGAL

SKO 

Veľká 

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

50 673 132 
1 494 331 

ŠPANIELSK

O 

Regionálna 

(článok 2 ods. 4) 129,147 3 378,487 3 228 675 
- 

3 228 675 
 

 SPOLU 104 166 951 6 520 846 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že v týchto prípadoch FSEÚ bola suma 6 520 846 EUR vyplatená 

ako záloha, Komisia ďalej navrhuje návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 1 na rok 2018 

(COM(2018)0155 final) na účely pokrytia uvedenej navrhnutej mobilizácie Fondu solidarity 

Európskej únie zvýšením prostriedkov v rozpočtovom článku 13 06 01 (Pomoc členským 

štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, 

prírodné prostredie alebo hospodárstvo) o 97 646 105 EUR vo viazaných aj v platobných 

rozpočtových prostriedkoch. 
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Koordinátori výboru posúdili tieto návrhy a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila, že 

väčšina členov tohto výboru nemá žiadne námietky voči tejto mobilizácii Fondu solidarity EÚ 

a prideleniu uvedenej sumy podľa návrhu Komisie a podporuje príslušný NOR č. 1/2018 

podľa návrhu Komisie. 

(zdvorilostná formulka a podpis) 
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