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Uporaba Solidarnostnega sklada EU za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, 
Franciji in Portugalski 
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 30. maja 2018 o predlogu sklepa Evropskega 
parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev 
pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski (COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 
2018/2029(BUD))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0150 
– C8-0039/2018), 

– 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 (A8-0175/2018),

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

2. obžaluje, da so v Uniji v naravnih nesrečah leta 2017 umrli številni ljudje; poziva 
države članice, naj vlagajo v preprečevanje katastrof z mobilizacijo potrebnih sredstev 
in uporabo evropskih strukturnih in investicijskih skladov, da bi v prihodnje preprečili 
izgubo človeških življenj;

3. podpira države članice pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov za 

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.



obnovo prizadetih regij; poziva Komisijo, naj podpre in hitro odobri prerazporeditev 
sredstev za partnerske sporazume, kakor so v zvezi s tem zahtevale države članice; 

4. poziva države članice, naj finančne prispevke iz Solidarnostnega sklada Evropske unije 
(SSEU) uporabijo pregledno ter zagotovijo pravično razdelitev med vse prizadete 
regije;

5. pozdravlja predlog Komisije o novem mehanizmu EU na področju civilne zaščite, saj 
gre za način, s katerim bi bilo mogoče preprečiti naravne katastrofe in se odzvati nanje; 
meni, da mehanizem EU na področju civilne zaščite ponazarja solidarnost v Uniji, in 
sicer v skladu s Solidarnostnim skladom Evropske unije (SSEU); v zvezi s tem 
opozarja, kako pomembno je ohraniti posebne pogoje dostopa do SSEU za najbolj 
oddaljene regije, da bi jim tako omogočili, da se bodo lahko soočile z veliko 
izpostavljenostjo naravnim nesrečam; prav tako poziva k večji prožnosti pri rokih za 
preložitev vloge za mobilizacijo in uporabo sredstev SSEU v primerih, ko je zbiranje 
informacij težavno in odvisno od intenzivnosti naravne nesreče;

6. odobri sklep, priložen tej resoluciji;

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

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in 
Komisiji.



PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Grčiji, Španiji, Franciji in 
Portugalski

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 
2018/846.)


