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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
(COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0496 – 
C9-0144/2019),

– 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 toto rozhodnutie ako prejav solidarity Únie s občanmi a regiónmi EÚ, ktoré zasiahli 
živelné pohromy;

2. zdôrazňuje naliehavú potrebu uvoľniť finančnú pomoc z Fondu solidarity Európskej 
únie (ďalej len „fond“) pre regióny postihnuté živelnými pohromami v Únii v roku 
2019;

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

4. poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a 
aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

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.
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PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku

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 rýchle, 
účinne a pružne reagovať  na núdzové situácie a prejaviť tak solidaritu s obyvateľstvom 
oblastí postihnutých živelnými pohromami.

(2) V súlade s článkom 10 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 fond nesmie 
prekročiť maximálnu ročnú sumu 500 000 000 EUR (v cenách roku 2011)3.

(3) Grécko predložilo 15. mája 2019  žiadosť o mobilizáciu fondu po výnimočne silných 
dažďoch a búrkach, ktoré zasiahli Krétu medzi 23. a 26. februárom 2019 a spôsobili 
povodne a zosuvy pôdy.

(4) Žiadosť Grécka spĺňa podmienky na poskytnutie finančného príspevku z fondu, ako sa 
stanovuje v článku 4 nariadenia (ES) č. 2012/2002.

(5) Fond by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť Grécku finančný príspevok.

(6) Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2774 sa z fondu mobilizovala 
suma 50 000 000 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch na 
vyplácanie záloh na rozpočtový rok 2019. Uvedené rozpočtové prostriedky boli použité 
len vo veľmi obmedzenom rozsahu. Preto existuje priestor na financovanie celej 
mobilizovanej sumy prerozdelením rozpočtových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii  na 
zálohové platby vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2019.

(7) 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 Európskej únie na rozpočtový rok 2019 sa mobilizuje Fond 

1 Ú. v. ES 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).
4 Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2019, s. 5.
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solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť Grécku sumu 4 552 517 EUR vo viazaných 
a platobných rozpočtových prostriedkoch.

Suma uvedená v prvom odseku sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov 
mobilizovaných na vyplácanie záloh v rozpočte Európskej únie na rozpočtový rok 2019. 
Prostriedky, ktoré sú k dispozícii na vyplácanie záloh, sa zodpovedajúcim spôsobom znížia.

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

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

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 Grécku finančnú pomoc v súvislosti so závažnými výkyvmi počasia, ku ktorým v 
krajine došlo v roku 2019.

Vo februári 2019 zasiahol západnú Krétu cyklón, ktorý sprevádzali mimoriadne silné dažde. 
Následné záplavy a zosuvy pôdy spôsobili, žiaľ, aj ľudské obete, zablokovali dediny v 
oblastiach Rethymnon a Chania, značne poškodili infraštruktúru, najmä cestnú sieť, a narušili 
hospodárske aktivity, najmä poľnohospodársku výrobu.  Vo veľkom rozsahu boli poškodené aj 
hrádze, odvodňovacie systémy, elektrická sieť a súkromné obydlia, ktoré patria najmä finančne 
slabším domácnostiam. 

Grécko vo svojej žiadosti, ktorú Komisia dostala 15. mája 2019, odhadlo celkové priame škody 
na 182,1 milióna EUR, resp. 2,1 % HDP regiónu Kriti, t. j. vo výške, ktorá je nad prahovou 
hodnotou na mobilizáciu FSEÚ v regióne na úrovni NUTS 2 (1,5 % regionálneho HDP). Táto 
katastrofa sa preto považuje za regionálnu živelnú pohromu v zmysle článku 2 ods. 3 nariadenia 
o Fonde solidarity Európskej únie.

Postihnutý región sa v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v období 
financovania 2014 – 2020 radí k tzv. prechodným regiónom. Grécke orgány neoznámili, že by 
plánovali presunúť finančné prostriedky z programov EŠIF na opatrenia na obnovu. 

Celkové náklady na oprávnené základné núdzové operácie a operácie na obnovu vymedzené v 
článku 3 ods. 2 nariadenia grécke orgány odhadli na 173,9 milióna EUR, pričom najväčší podiel 
predstavujú náklady na obnovu dopravnej infraštruktúry a vyčistenie postihnutých oblastí. 

Komisia uplatnila sadzbu 2,5 % z celkovej priamej škody v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje 
ustanovenie o „regionálnej pohrome“, a preto vypočítala celkový finančný príspevok z fondu 
na 4 552 517 EUR.

Grécke orgány požiadali o vyplatenie zálohy podľa článku 4a nariadenia. Tejto žiadosti sa 
vyhovelo. Preto bola 19. júla 2019, teda len dva mesiace po podaní žiadosti, Grécku vyplatená 
suma 455 252 EUR, resp. 10 % predpokladaného finančného príspevku z fondu.

Záver

Celková suma, ktorá bola k dispozícii na začiatku roku 2019, predstavovala 851 082 072 EUR, 
čo je súčet prostriedkov pridelených na rok 2019 vo výške 585 829 691 EUR a prostriedkov 
pridelených na rok 2018 vo výške 265 252 381 EUR, ktoré neboli využité a boli prenesené do 
roku 2019. Po odpočítaní sumy, ktorá už bola  v rámci mobilizácie poskytnutá Rumunsku, 
Taliansku a Rakúsku1 (293 551 794 EUR), zostáva v roku 2019 k dispozícii 557 530 278 EUR.

Táto mobilizácia nevyžaduje návrh na zmenu rozpočtu na rok 2019 a môže sa v plnej výške 

1 Prijaté texty P9_TA-PROV(2019)0013 a P9_TA-PROV(2019)0014.
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financovať čiastočným využitím viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré už 
sú zahrnuté do rozpočtu na rok 2019 na účel pokrytia záloh, a to po odpočítaní zálohy vo výške 
455 252 EUR, ktorá už bola Grécku vyplatená. Rozpočtové prostriedky dostupné v rozpočte na 
rok 2019 na vyplácanie záloh (v celkovej výške 50 000 000 EUR ), sa použili len vo veľmi 
obmedzenej miere. Celková suma súčasnej mobilizácie sa preto môže financovať 
prerozdelením týchto rozpočtových prostriedkov na vyplácanie záloh a opravný rozpočet nie je 
potrebný. Celková suma, ktorá je vo fonde k dispozícii do konca roka, teda predstavuje 
557 530 278 EUR.

Spravodajkyňa odporúča urýchlene schváliť návrh rozhodnutia Komisie, ktoré je prílohou k 
tejto správe a ktoré povedie k mobilizácii uvedenej sumy, na vyjadrenie európskej solidarity 
s dotknutým regiónom.
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PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

(bude doručený)


