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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu 
solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku
(COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2019)0496 – C9-0144/2019),

– 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 článek 11 této dohody,

– s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0000/2019),

1. vítá toto rozhodnutí jako projev solidarity Unie s občany a regiony EU zasaženými 
přírodními katastrofami;

2. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné uvolnit finanční pomoc z Fondu solidarity Evropské 
unie (dále jen „fond“) pro regiony, které byly v Unii v roce 2019 zasaženy přírodní 
katastrofou;

3. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

4. pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady 
a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

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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PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci 
Řecku

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 uvedeného 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 flexibilně reagovat na mimořádné situace a projevit tak solidaritu s obyvatelstvem 
oblastí postižených přírodními katastrofami.

(2) Podle článku 10 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/20133 nesmí výše fondu 
přesáhnout maximální roční částku 500 000 000 EUR (v cenách roku 2011).

(3) Dne 15. května 2019 předložilo Řecko žádost o uvolnění prostředků z fondu v důsledku 
mimořádně silných dešťů a bouřek, k nimž došlo na Krétě mezi 23. a 26. únorem 2019 
a měly za následek povodně a sesuvy půdy.

(4) Žádost Řecka splňuje požadavky pro poskytnutí finanční pomoci z fondu, jak je 
stanoveno v článku 4 nařízení (ES) č. 2012/2002.

(5) Z fondu by proto měly být uvolněny prostředky na finanční příspěvek Řecku.

(6) Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2774 byla z fondu uvolněna 
částka ve výši 50 000 000 EUR v prostředcích na závazky a na platby na vyplacení 
záloh na rozpočtový rok 2019. Tyto prostředky byly využity pouze ve velmi omezené 
míře. V důsledku toho existuje prostor pro financování celé částky stávající mobilizace 
prostřednictvím přerozdělení prostředků uvolněných pro výplaty záloh v souhrnném 
rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2019.

(7) Aby byly prostředky z fondu uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí 
použitelné od data jeho přijetí.

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),
4 Úř. věst. L 54, 22.2.2019, s. 5.
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PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2019 se z Fondu solidarity Evropské 
unie uvolňuje částka 4 552 517 EUR ve prospěch Řecka, ve formě prostředků na závazky 
a platby.

Částka uvedená v prvním odstavci je financována z prostředků vyčleněných v rozpočtu Unie 
na rozpočtový rok 2019 na výplaty záloh. Dostupné prostředky na výplatu záloh se 
odpovídajícím způsobem sníží.

Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

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

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu

 Datum vloží Evropský parlament před zveřejněním v Úředním věstníku.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise navrhuje uvolnit prostředky z Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) za 
účelem poskytnutí pomoci Řecku na vypořádání se s následky výjimečných výkyvů počasů, 
které tuto zemi postihly v průběhu roku 2019.

V únoru 2019 byla západní Kréta výrazně zasažena cyklonou, kterou doprovázel mimořádně 
silný déšť. Vyplývající povodně a sesuvy půdy měly tragické následky – lidské oběti, 
zablokované vesnice i významně poškozenou infrastrukturu, zejména silniční síť, a narušenou 
hospodářskou činnost, tj. zejména zničenou zemědělskou produkci. Byly také výrazně 
poškozeny ochranné hráze, drenážní systémy, elektrická síť a soukromé domy, které byly 
převážně ve vlastnictví finančně znevýhodněných osob. 

Ve své žádosti, kterou Komise obdržela dne 15. května 2019, odhadlo Řecko celkové přímé 
škody na 182,1 milionu EUR neboli 2,1 % HDP regionu Kriti, což je částka nad prahovou 
hodnotou pro uvolnění finančních prostředků z EUSF v regionu na úrovni NUTS 2 (1,5 % HDP 
regionu). Proto se tato událost kvalifikuje jako „regionální přírodní katastrofa“ ve smyslu čl. 2 
odst. 3 nařízení o EUSF.

Zasažená oblast patří pro účely evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) na 
finanční období 2014–2020 mezi „přechodové regiony“. Řecké orgány neoznámily, že by měly 
v úmyslu přesunout na obnovu postižených oblastí prostředky z programů ESIF. 

Celkové náklady na základní záchranná opatření a opatření na obnovu, které jsou způsobilé pro 
pomoc podle čl. 3 odst. 2 nařízení, odhadly řecké orgány na 173,9 milionu EUR, přičemž 
nejvyšší podíl mají náklady na obnovu dopravní infrastruktury a na vyčištění oblasti. 

Při uplatnění 2,5% sazby z celkové přímé škody u případů spadajících do ustanovení 
o „regionální katastrofě“ vypočítala Komise celkový finanční příspěvek fondu na 4 552 517 
EUR.

Řecké orgány požádaly o vyplacení zálohy, jak je stanoveno v článku 4a nařízení, a bylo jim 
vyhověno. Dne 19. července 2019, tj. pouze dva měsíce po podání řádosti, bylo tedy Řecku 
z fondu vyplaceno 455 252 EUR, neboli 10 % předpokládané výše finančního příspěvku.

Závěr

Na počátku roku 2019 bylo k dispozici celkem 851 082 072 EUR. Jedná se o součet přídělu na 
rok 2019 ve výši 585 829 691 EUR a zbývající části přídělu na rok 2018 ve výši 265 252 381 
EUR, jež zůstala nevyčerpána a byla převedena do roku 2019. Po odečtení dříve uvolněných 
prostředků pro Rumunsko, Itálii a Rakousko5 (293 551 794 EUR) činí dostupná částka v roce 
2019 557 530 278 EUR.

Toto uvolnění prostředků nevyžaduje změnu rozpočtu na rok 2019, protože jej lze plně pokrýt 

5 Přijaté texty, P9 TA-PROV(2019)0013 a P9_TA-PROV(2019)0014.
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částečným využitím prostředků na závazky a na platby již zapsaných do rozpočtu na rok 2019 
na pokrytí záloh, po odečtení zálohy ve výši 455 252 EUR, která byla Řecku již vyplacena. 
Prostředky dostupné v rozpočtu na rok 2019 k placení záloh (v celkové výši 50 000 000 EUR) 
byly dosud využity jen ve velmi omezené míře. Proto může být uvolnění prostředků v plné výši 
financováno přerozdělením prostředků na platbu záloh a opravný rozpočet není potřeba. 
Celková výše prostředků, které jsou do konce roku ve fondu k dispozici, činí tedy 557 530 278 
EUR.

Zpravodajka doporučuje urychleně schválit rozhodnutí navržené Komisí, které tvoří přílohu 
této zprávy a jehož předmětem je bezprostřední uvolnění uvedené částky, jako výraz evropské 
solidarity s postiženou oblastí.
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PŘÍLOHA – DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

(dosud neobdržen)


