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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada 
Evropske unije za zagotavljanje pomoči Grčiji
(COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0496 
– C9-0144/2019),

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi 
Solidarnostnega sklada Evropske unije1,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–20202, zlasti člena 10,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med 
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju3, zlasti točke 11,

– ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0040/2019),

1. pozdravlja sklep kot znamenje solidarnosti Unije z državljani in regijami EU, ki so jih 
prizadele naravne nesreče;

2. želi spomniti, da je cilj Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: 
sklad) hitro in učinkovito odzivanje na izredne razmere kot izraz solidarnosti; v zvezi s 
tem poudarja, da zaradi notranjih postopkov za dokončno sprostitev finančne pomoči 
prek sklada ne bi smelo pridi do zamud, saj naravne nesreče običajno povzročijo 
obsežno škodo, ki resno vpliva na vsakodnevno življenje ljudi in lokalna gospodarstva;

3. je seznanjen, da iz obrazložitvenega memoranduma Komisije izhaja, da je od dodelitve 
v letu 2018 ostalo neporabljenih 265.252.381 EUR, ki so bili preneseni v leto 2019, in 
da je za tekoče leto na voljo še 557.530.278 EUR;

4. poudarja, da je treba nujno sprostiti finančno pomoč iz sklada za vse regije, ki so jih v 
Uniji v letu 2019 prizadele naravne nesreče;

5. odobri sklep, priložen tej resoluciji;

6. poudarja, da je treba preostali znesek sprostiti čim prej in v razumnem roku, saj bi bilo 
treba ukrepe obnove na Kreti nemudoma zaključiti zaradi skrajnih vremenskih razmer, 

1 UL L 311, 14.11.2002, str. 3.
2 UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
3 UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
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do katerih na Kreti in v drugih grških regijah prihaja vedno pogosteje;

7. naroči svojemu predsedniku, da podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter 
poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

8. naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in 
Komisiji.
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PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

 o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotavljanje pomoči Grčiji

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi 
Solidarnostnega sklada Evropske unije1, zlasti člena 4(3),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih 
zadevah in dobrem finančnem poslovodenju2, zlasti točke 11,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Namen Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: sklad) je 
omogočiti Uniji, da se hitro, učinkovito in prožno odziva na izredne razmere in tako 
izkaže solidarnost s prebivalstvom regij, ki so jih prizadele naravne nesreče.

(2) Sredstva sklada ne presegajo najvišjega letnega zneska 500.000.000 EUR (v cenah iz 
leta 2011), kot je določeno v členu 10 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/20133.

(3) Grčija je 15. maja 2019 predložila vlogo za uporabo sklada po izjemno močnem deževju 
in nevihtah, ki so prizadele Kreto med 23. in 26. februarjem 2019 ter povzročile poplave 
in plazove.

(4) Vloga Grčije izpolnjuje zahteve za izplačilo finančnega prispevka iz sklada, kot določa 
člen 4 Uredbe (ES) št. 2012/2002.

(5) Zato je treba uporabiti sredstva sklada, da se zagotovi finančni prispevek za Grčijo.

(6) S Sklepom (EU) 2019/277 Evropskega parlamenta in Sveta4 je bil iz sklada zagotovljen 
znesek 50.000.000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil za 
predplačila v proračunskem letu 2019. Ta sredstva so bila uporabljena v zelo omejenem 
obsegu, torej bi bilo mogoče celoten znesek iz te vloge financirati s prerazporeditvijo 
odobritev, ki so na voljo za predplačila v splošnem proračunu Unije za proračunsko leto 
2019.

(7) Da bi se sredstva iz sklada lahko čim prej uporabila, bi se moral ta sklep uporabljati od 
datuma sprejetja –

1 UL L 311, 14.11.2002, str. 3.
2 UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
3 Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).
4 Sklep (EU) 2019/277 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2018 o uporabi 
Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2019 
(UL L 54, 22.2.2019, str. 5).
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SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
V splošnem proračunu Unije za proračunsko leto 2019 se iz Solidarnostnega sklada Evropske 
unije zagotovi znesek 4.552.517 EUR za Grčijo, in sicer v odobritvah za prevzem obveznosti 
in odobritvah plačil.

Znesek iz prvega odstavka bo financiran z odobritvami za predplačila v proračunu Unije za 
proračunsko leto 2019. Sredstva, ki so na voljo za predplačila, bodo ustrezno zmanjšana.

Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od ... [datum njegovega sprejetja].

V Bruslju,

Za Evropski parlament Za Svet

 Datum vstavi Parlament pred objavo v Uradnem listu.
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OBRAZLOŽITEV

Komisija predlaga uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: 
sklad) za dodelitev finančne pomoči v zvezi s skrajnimi vremenskimi razmerami leta 2019 v 
Grčiji.

Februarja 2019 je zahodno Kreto prizadel ciklon, pospremljen z izjemno močnim deževjem. 
Povzročil je poplave in plazove s tragičnimi posledicami, saj je zahteval smrtne žrtve, vasi na 
območju Retimnona in Hanije so bile odrezane od sveta, nastala je precejšnja škoda na 
infrastrukturi, zlasti cestnem omrežju, prizadete pa so bile tudi gospodarske dejavnosti, zlasti 
kmetijska proizvodnja. Močno so bili poškodovani tudi nasipi, kanalizacija, električno omrežje 
in zasebni domovi, ki so v glavnem v lasti ekonomsko prikrajšanih gospodinjstev. 

V vlogi, ki jo je Komisija prejela 15. maja 2019, je Grčija skupno neposredno škodo ocenila na 
182,1 milijona EUR oziroma 2,1 % BDP kretske regije, kar presega mejno vrednost za uporabo 
Solidarnostnega sklada Evropske unije v regiji na ravni NUTS 2 (1,5 % regionalnega BDP). 
Nesreča se tako šteje za „regionalno naravno nesrečo“ v smislu člena 2(3) uredbe o 
Solidarnostnem skladu Evropske unije.

Prizadeta regija je v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI) za 
obdobje financiranja 2014–2020 opredeljena kot „regija v prehodu“. Grški organi niso 
napovedali, da nameravajo sredstva iz programov skladov ESI prerazporediti za obnovitvene 
ukrepe. 

Grčija je skupne stroške upravičenih bistvenih nujnih ukrepov in ukrepov za obnovo, kot so 
opredeljeni v členu 3(2) uredbe, ocenila na 173,9 milijona EUR, pri čemer največji delež 
predstavljajo stroški obnove prometne infrastrukture in čiščenja. 

Ker gre v tem primeru za regionalno nesrečo, je Komisija uporabila stopnjo 2,5 % skupne 
neposredne škode in izračunala, da bo skupni finančni prispevek iz sklada znašal 4.552.517 
EUR.

Grški organi so zaprosili za vnaprejšnje izplačilo, kot določa člen 4a uredbe, ki je bilo tudi 
odobreno. Tako je bilo Grčiji 19. julija 2019, torej le dva meseca po predložitvi vloge, 
izplačanih 455.252 EUR predujma oziroma 10 % predvidenega finančnega prispevka iz sklada.

Sklep

V skladu je bilo v začetku leta 2019 na voljo 851.082.072 EUR, kar je vsota dodeljenih sredstev 
za leto 2019 v višini 585.829.691 EUR in neporabljenih sredstev iz leta 2018 v višini 
265.252.381 EUR, ki so bila prenesena v leto 2019. Po odbitku zneska, ki je bil že dodeljen 
Romuniji, Italiji in Avstriji1 (293.551.794 EUR), v letu 2019 ostaja na voljo 557.530.278 EUR.

Zaradi te vloge ne bo potrebna sprememba proračuna za leto 2019, saj bo mogoče celotni znesek 

1 Sprejeti besedili P9_TA-PROV(2019)0013 in P9_TA-PROV(2019)0014.
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deloma pokriti z odobritvami za prevzem obveznosti in odobritvami plačil, ki so bile v proračun 
za leto 2019 vnesene za predplačila, potem ko bo odštet predujem 455.252 EUR, ki je bil Grčiji 
že izplačan. Odobritve v proračunu za leto 2019, ki so na voljo za predplačila (skupni znesek 
50.000.000 EUR), so bile do zdaj uporabljene v zelo omejenem obsegu. Tako bo mogoče 
celotni znesek iz te vloge financirati s prerazporeditvijo odobritev za predplačila, sprememba 
proračuna pa ne bo potrebna. Skupni znesek, ki ostaja na voljo v skladu do izteka tega leta, je 
557.530.278 EUR.

Poročevalka priporoča, da se predlog sklepa, ki ga je pripravila Komisija in je priložen temu 
poročilu, hitro sprejme, da bo v znamenje evropske solidarnosti s prizadeto regijo sledilo hitro 
izplačilo omenjenega zneska.
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PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Johan Van Overtveldt
Predsednik
Odbor za proračun
BRUSELJ

Zadeva: Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Grčiji 
(COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Spoštovani gospod predsednik!

Odboru za regionalni razvoj je bil v mnenje posredovan predlog Komisije za sklep Evropskega 
parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Grčiji 
(COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD)). Odbor za proračun naj bi o tem 
predlogu kmalu sprejel poročilo.

S tem predlogom bi se uporabil Solidarnostni sklad Evropske unije, da bi se Grčiji zagotovil 
znesek v višini 4.552.517 EUR. To plačilo je povezano s škodo, ki so jo med 23. in 
26. februarjem 2019 na zahodni Kreti povzročili izjemno močno deževje in nevihte. Velika 
škoda je nastala predvsem v regijah Hanija in Retimnon, kar je zlasti vplivalo na cestno omrežje 
in kmetijstvo, pa tudi na zasebne domove.

Pravila, ki se uporabljajo za finančne prispevke iz Solidarnostnega sklada Evropske unije, so 
določena v Uredbi Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi 
Solidarnostnega sklada Evropske unije. 

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru 
ne nasprotuje uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za ta primer v znesku, ki ga 
predlaga Komisija. 

Lep pozdrav,

Younous Omarjee
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