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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 Rumunsku, Taliansku a Rakúsku
(COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0206 – 
C9/2019), 

– 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 (A9-0000/2019),

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

2. zdôrazňuje naliehavú potrebu uvoľniť finančnú pomoc z Fondu solidarity Európskej 
únie (ďalej len „fond“) pre regióny postihnuté živelnými pohromami v Únii v roku 
2018;

3. víta návrh Komisie4 zo 7. marca 2019 na zmenu mechanizmu EÚ v oblasti civilnej 
ochrany ako kľúčového nástroja na posilnenie kapacít EÚ v oblasti riadenia rizika 
katastrof s finančným krytím na obdobie financovania 2021 – 2027, ktoré zodpovedá 
úrovni ambícií stanovenej v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/4205, 
a v súlade s uznesením Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2018 o viacročnom 
finančnom rámci na roky 2021 – 20276; vyjadruje presvedčenie, že tento fond a 
mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany by mali ísť ruka v ruke s prevenciou, 
prípravou a reakciou na prírodné katastrofy v členských štátoch;

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

1 Ú. v. ES 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.
4 COM(2019) 0125.
5 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/420 z 13. marca 2019, ktorým sa mení rozhodnutie č. 
1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 77 I, 20.3.2019, s. 1).
6 P8-TA-PROV(2018)0449.
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5. poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a 
aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6. 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 Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Rakúsku, 
Rumunsku a Taliansku

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 únie7, 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 hospodárení8, 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 solidaritu s 
obyvateľstvom oblastí 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. 1311/20139.

(3) Rumunsko predložilo 7. septembra 2018 žiadosť o mobilizáciu fondu v nadväznosti 
na extrémne výkyvy počasia, ktoré vyvolali rozsiahle povodne.

(4) Taliansko predložilo 20. decembra 2018 žiadosť o mobilizáciu fondu v nadväznosti 
na extrémne výkyvy počasia.

(5) Rakúsko predložilo 14. januára 2019 žiadosť o mobilizáciu fondu v nadväznosti na 
extrémne výkyvy počasia.

(6) Žiadosti Rumunska, Talianska a Rakúska spĺňajú podmienky na poskytnutie 
finančného príspevku z fondu stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 2012/2002.

(7) Fond by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok 
Rumunsku, Taliansku a Rakúsku.

7 Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
8 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
9 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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(8) S cieľom minimalizovať čas potrebný na mobilizáciu fondu by sa toto rozhodnutie 
malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2019 sa mobilizuje Fond solidarity 
Európskej únie poskytnutím viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v tejto výške:

a) suma 8 192 300 EUR sa poskytne Rumunsku,

b) suma 277 204 595 EUR sa poskytne Taliansku,

c) suma 8 154 899 EUR sa poskytne Rakúsku.

Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej 

únie.

Uplatňuje sa od... [dátum prijatia rozhodnutia].

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 (ďalej len „fond“) s cieľom 
poskytnúť finančnú pomoc v nadväznosti na extrémne výkyvy počasia, ku ktorým došlo v 
roku 2018 v Rumunsku, Taliansku a Rakúsku.

Povodne v Rumunsku

V lete 2018 spôsobili opakované silné dažde v severovýchodnom rumunskom  regióne 
rozsiahle záplavy vo všetkých šiestich okresoch regiónu so značnými škodami na 
infraštruktúre, ako sú priehrady, hrádze, cesty, mosty, čističky vôd a systémy odpadových 
vôd, distribúcia elektrickej energie a plynu, zásobovanie vodou a zavlažovacie systémy, školy 
a iné verejné budovy. Boli spôsobené aj značné straty v poľnohospodárstve a škody 
súkromným domácnostiam.

Vo svojej žiadosti, ktorú Komisia dostala 7. septembra 2018, rumunské orgány odhadli 
celkové priame škody na 196,8 milióna EUR alebo 1,24 % HDP dotknutého regiónu, t. j. pod 
prahovou hodnotou na mobilizáciu FSEÚ v regióne na úrovni NUTS 2 (1,5 % regionálneho 
HDP). V revidovanej žiadosti predloženej 9. októbra 2018 a doplnenej 14. decembra 2018 sa 
odhad škôd zvýšil na 327,7 milióna EUR alebo 2,07 % regionálneho HDP, čím sa katastrofa 
stala „regionálnou prírodnou katastrofou“ v zmysle článku 2 ods. 3 nariadenia o FSEÚ.

Celkové náklady na oprávnené základné núdzové operácie a operácie na obnovu vymedzené v 
článku 3 ods. 2 nariadenia rumunské orgány odhadli na 294 miliónov EUR, pričom najväčší 
podiel predstavovali náklady na zabezpečenie ochrany infraštruktúry (hrádzí) a na obnovu 
dopravnej infraštruktúry. 

V rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v období financovania 2014 
– 2020 sa postihnutý región radí k „menej rozvinutým regiónom“. Rumunské orgány 
neoznámili, že by plánovali prerozdeliť finančné prostriedky z programov EŠIF na opatrenia 
na obnovu. Nepožadovali žiadny preddavok.

V súlade so zaužívanou praxou Komisia navrhuje uplatniť sadzbu 2,5 % celkových priamych 
škôd v prípadoch pod prahovou hodnotou „veľkej katastrofy“ (t. j. 0,6 % HND alebo 3 
miliardy EUR v cenách roku 2011, podľa toho, ktorá suma je nižšia). Celková výška 
navrhovanej pomoci tak predstavuje 8 192 300 EUR.

Taliansko – extrémne výkyvy počasia

Na jeseň roku 2018 zasiahli extrémne výkyvy počasia takmer všetky talianske regióny zo 
severu na juh a vyvolali zosuvy pôdy, záplavy a vyvrátenie stromov, ktoré viedli k 34 obetiam 
a jednej nezvestnej osobe. Hmotná škoda zahŕňala závažné narušenie cestnej a riečnej siete, 
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škody na verejných a súkromných budovách, prerušenie dodávok elektrickej energie a 
dodávok plynovodných sietí, ako aj významné straty pre drevospracujúci priemysel a 
cestovný ruch. Tieto poveternostné javy možno z meteorologického hľadiska považovať za 
jednu udalosť.

Talianske orgány vo svojej žiadosti z 20. decembra 2018 a aktualizovanej 27. marca 2019 
predložili odhady škôd vo výške 6,6 miliardy EUR (aktualizovaná suma), čo zodpovedá 
192 % prahovej hodnoty pre Taliansko. Tieto správy o škodách boli potvrdené správami 
programu Copernicus pre rýchle mapovanie a databázou európskeho laboratória pre 
mapovanie silných búrok. V dôsledku toho žiadosť spĺňa kritériá pre „veľkú živelnú 
pohromu“ stanovené v článku 2 ods. 2 nariadenia. 

Náklady na núdzové operácie a operácie obnovy sa odhadujú na viac ako 1 700 miliónov 
EUR s najväčším podielom na zabezpečenie ochrannej infraštruktúry.

Tri z postihnutých regiónov (Kalábria, Kampánia a Sicília) sú v rámci EŠIF „menej rozvinuté 
regióny“, dva sú „regióny v procese transformácie“ (Abruzzo a Sardínia), zatiaľ čo 
zostávajúcich 9 regiónov sú „rozvinutejšie regióny“. Nebol oznámený zámer prerozdeliť 
finančné prostriedky z EŠIF na opatrenia na obnovu.

Podľa doterajšej praxe sa Komisia domnieva, že pomoc by mala byť progresívna a navrhuje 
uplatniť sadzbu 2,5 % na časť škôd pod prahovou hodnotou „veľkej prírodnej katastrofy“ a 
6 % na časť škody, ktorá presahuje túto prahovú hodnotu. Celková výška navrhovanej 
pomoci tak predstavuje 277 204 595 EUR. 

Rakúsko – extrémne výkyvy počasia

V októbri 2018 boli Korutánsko a regióny Východného Tirolska v južnom Rakúsku 
postihnuté rovnakými meteorologickými javmi, aké zasiahli Taliansko. Silné dažde a búrkové 
vetry spôsobili záplavy, výrazné poškodenie lesov, zosuvy pôdy a výpadky energie.

Rakúske orgány požiadali o príspevok z fondu 14. januára 2019 a žiadosť aktualizovali 20. 
februára 2019. Celkový odhad priamej škody vo výške 326,2 milióna EUR je nižší ako 
prahová hodnota pre „veľké katastrofy“ platná pre Rakúsko v roku 2018, ako aj prahová 
hodnota vo výške 1,5 % regionálneho HDP pre „regionálnu katastrofu“. Keďže katastrofa 
bola spôsobená rovnakými meteorologickými podmienkami ako v prípade veľkej katastrofy v 
Taliansku, žiadosť je oprávnená v rámci tzv. „ustanovenia o susednom štáte“ uvedeného v 
článku 2 ods. 4 nariadenia. 

Rakúske orgány odhadli náklady na núdzové operácie a operácie obnovy na 214,5 milióna 
EUR, pričom najväčšie podiely sa týkali opatrení na zabezpečenie riečnych hrádzí a na 
zabránenie erózii pôdy. 
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Postihnuté regióny sú v rámci EŠIF „rozvinutejšími regiónmi“. Rakúske orgány nepožiadali o 
vyplatenie zálohy, ale oznámili zámer použiť prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka na opatrenia na vytvorenie ochranného lesného pásma. 

Komisia navrhuje uplatniť bežnú sadzbu 2,5 % pre katastrofy v rámci ustanovenia „susedného 
štátu“, a teda dospieť k navrhovanému celkovému finančnému príspevku z fondu vo 
výške 8 154 899 EUR. 

Záver

Celková suma, ktorá sa má mobilizovať pre Rumunsko, Taliansko a Rakúsko, je 
293 551 794 EUR. Vyžaduje si to zmenu rozpočtu na rok 2019, a to návrhom opravného 
rozpočtu (NOR č. 3/2019) s cieľom zvýšiť rozpočtový riadok 13 06 01 Pomoc členským 
štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, 
prírodné prostredie alebo hospodárstvo o uvedenú výšku vo viazaných aj v platobných 
rozpočtových prostriedkoch.

Celková suma disponibilná na začiatku roku 2019 bola 851 082 072 EUR, čo je súčet 
prostriedkov pridelených na rok 2019 vo výške 585 829 691 EUR a časť prostriedkov 
pridelených na rok 2018 vo výške 265 252 381 EUR, ktoré neboli využité a boli prenesené do 
roku 2019. 

Toto je prvé rozhodnutie o mobilizácii v roku 2019 a k dispozícii zostáva 557 530 278 EUR 
na zvyšok roka 2019, čo je výrazne nad sumou, ktorá sa má podľa právnych predpisov 
ponechať do 1. októbra 2019 v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia o VFR (25 % z ročného 
prídelu na rok 2019, t. j. 146 457 423 EUR).

Spravodajca podporuje to, aby členské štáty na rekonštrukciu postihnutých regiónov používali 
EŠIF, a vyzýva Komisiu, aby podporila a urýchlene schválila prerozdelenie finančných 
prostriedkov týkajúcich sa dohody o partnerstve, ktoré požaduje Rakúsko na rekonštrukciu 
týchto regiónov. 

Spravodajca odporúča urýchlene schváliť návrh rozhodnutia Komisie, ktoré je prílohou k 
tejto správe a ktoré povedie k mobilizácii uvedených súm ako je prejavu európskej solidarity 
s týmito tromi členskými štátmi.
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PRÍLOHA – LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

(bude doručený)


