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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity 
EÚ podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom 
hospodárení
(KOM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2011)0010 –
C7-0023/2011),

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom 
hospodárení1, a najmä na jej bod 26,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa 
zriaďuje fond solidarity Európskej únie2,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o fonde 
solidarity prijaté na zasadnutí zmierovacieho výboru 17. júla 2008,

– so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0000/2011),

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

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

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

                                               
1 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
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PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z xxx

o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody 
zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej 
disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení1, 
a najmä na jej bod 26,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje 
fond solidarity Európskej únie2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1) Európska únia zriadila Fond solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“), aby prejavila 
solidaritu s obyvateľstvom v regiónoch postihnutých katastrofou.

(2) Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu fondu v rámci 
ročného stropu vo výške 1 miliardy EUR.

(3) Nariadenie (ES) č. 2012/2002 obsahuje ustanovenia, na základe ktorých možno fond 
mobilizovať.

(4) Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Chorvátsko a Rumunsko predložili 
svoje žiadosti o mobilizáciu fondu v súvislosti s katastrofou zapríčinenou zosuvmi 
pôdy a rozsiahlymi záplavami.

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 sa mobilizuje Fond 
solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 182 388 893 EUR 
vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2
Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

                                               
1 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
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V Bruseli 

Za Európsky parlament Za Radu
predseda predseda
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia navrhuje mobilizovať Fond solidarity Európskej únie v prospech Poľska, Slovenska, 
Maďarska, Českej republiky, Chorvátska a Rumunska na základe bodu 26 
medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom 
hospodárení (MID). MID umožňuje mobilizáciu fondu solidarity v rámci ročného stropu vo 
výške 1 miliardy EUR.

Spolu s návrhom na mobilizáciu fondu solidarity v prospech Poľska, Slovenska, Maďarska, 
Českej republiky, Chorvátska a Rumunska Komisia predložila návrh opravného rozpočtu 
(NOR č. 1/2011 zo 14. januára 2011) s cieľom zahrnúť do rozpočtu na rok 2011 príslušné 
viazané a platobné rozpočtové prostriedky, ako je stanovené v bode 26 MID.

Poľsko požiadalo o pomoc z fondu solidarity potom, ako v máji a júni 2010 zasiali veľkú 
časť poľského územia dve po sebe idúce záplavové vlny, ktoré postupovali z juhu na sever po 
prúde veľkých riek Visla, Odra a Varta. Záplavy zasiahli takmer všetky kraje (vojvodstvá) 
Poľska a spôsobili významné škody v poľnohospodárstve, na verejnej infraštruktúre a 
súkromnom majetku, poškodili dopravné siete a kultúrne pamiatky.

Podľa odhadov poľských orgánov dosahujú celkové priame škody výšku 2 998 989 248 EUR. 
Táto suma predstavuje 0,8468 % hrubého národného dôchodku (HND) Poľska. Keďže 
odhadované celkové priame škody presahujú bežnú hranicu na mobilizáciu fondu solidarity, 
ktorá je 2,214 miliardy EUR (t. j. 0,6 % HND za základe údajov z roku 2008), katastrofa sa 
klasifikuje ako „veľká prírodná katastrofa“, a teda spadá do hlavnej oblasti pôsobnosti 
nariadenia Rady (ES) č. 2012/2002.

Slovensko požiadalo o pomoc z fondu solidarity potom, ako v máji a júni 2010 zasiali strednú
a východnú časť Slovenska mimoriadne silné dažďové zrážky. Celé plochy boli zaplavené, 
došlo k zosuvom svahov a rozsiahle záplavy vážne poškodili verejnú a súkromnú 
infraštruktúru, cestnú a železničnú sieť a spôsobili škody v poľnohospodárstve a podnikom.

Podľa odhadov slovenských orgánov dosahujú celkové priame škody výšku 
561 133 594 EUR. Táto suma predstavuje 0,8902 % HND Slovenska. Keďže odhadované 
celkové priame škody presahujú bežnú hranicu na mobilizáciu fondu solidarity, ktorá 
v prípade Slovenska na rok 2010 predstavuje 378,205 milióna EUR (t. j. 0,6 % HND za 
základe údajov z roku 2008), katastrofa sa klasifikuje ako „veľká prírodná katastrofa“, a teda 
spadá do hlavnej oblasti pôsobnosti nariadenia Rady (ES) č. 2012/2002.

Maďarsko požiadalo o pomoc z fondu solidarity po takmer nepretržitých mesiac trvajúcich 
dažďoch v máji a júni 2010, v ktorých dôsledku došlo k rozsiahlym záplavám, ktoré spôsobili 
vážne škody v poľnohospodárstve, na obytných budovách a podnikoch, poškodili cestné siete 
a iné druhy infraštruktúry, pričom obzvlášť zasiahnuté boli severovýchodné a centrálne 
oblasti krajiny.

Podľa odhadov maďarských orgánov dosahujú celkové priame škody výšku 
719 343 706 EUR. Táto suma predstavuje 0,7307 % HND Maďarska. Keďže odhadované 
celkové priame škody presahujú bežnú hranicu na mobilizáciu fondu solidarity, ktorá 
v prípade Maďarska na rok 2010 dosahuje 590,710 milióna EUR (t. j. 0,6 % HND za základe 
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údajov z roku 2008), katastrofa sa klasifikuje ako „veľká prírodná katastrofa“, a teda spadá do 
hlavnej oblasti pôsobnosti nariadenia Rady (ES) č. 2012/2002.

Česká republika požiadala o pomoc z fondu solidarity po tom, ako jej územie zasiahli 
v priebehu mája a júna 2010 silné prívalové dažde. Tieto dažde spôsobili dve vzájomne 
súvisiace vlny záplav, ktoré zasiahli severovýchodnú časť územia a spôsobili škody na 
obytných budovách a podnikoch, cestnej a inej infraštruktúre.

Podľa odhadov českých orgánov dosahujú celkové priame škody spôsobené katastrofou výšku  
204 456 041 EUR. Keďže táto suma je nižšia ako hranica 824,029 milióna EUR (t. j. 0,6 % 
HND Českej republiky), katastrofu nemožno v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 2012/2002 
klasifikovať ako “veľkú prírodnú katastrofu”. Českú republiku však zasiahli tie isté záplavy, 
ktoré spôsobili veľké škody v Poľsku a na Slovensku. Preto sa dospelo k záveru, že bola 
splnená podmienka stanovená v článku 2 ods. 2 druhom pododseku nariadenia Rady (ES) č. 
2012/2002, podľa ktorej môže výnimočne dostať pomoc z fondu solidarity krajina, ktorá je 
postihnutá tou istou veľkou katastrofou ako susedná krajina.

Chorvátsko požiadalo o pomoc z fondu solidarity po intenzívnych dažďoch s krupobitím 
a búrkami v máji a júni 2010, ktoré mali za následok veľké záplavy, ktoré zasiahli východnú 
a centrálnu časť krajiny. Katastrofa spôsobila značné škody v poľnohospodárstve, na 
verejnom a súkromnom majetku a na dopravnej infraštruktúre.

Podľa odhadov chorvátskych orgánov dosahujú celkové priame škody výšku 
153 039 303 EUR. Keďže táto suma je nižšia ako prahová hodnota 275,804 milióna EUR (t. j. 
0,6 % HND Chorvátska), katastrofu nemožno v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 2012/2002 
klasifikovať ako “veľkú prírodnú katastrofu”. Chorvátsko však zasiahli tie isté záplavy, ktoré 
spôsobili veľké škody v Maďarsku. Preto sa dospelo k záveru, že bol splnená podmienka 
stanovená v článku 2 ods. 2 druhom pododseku nariadenia Rady (ES) č. 2012/2002, podľa 
ktorej môže výnimočne dostať pomoc z fondu solidarity krajina, ktorá je postihnutá tou istou 
veľkou katastrofou ako susedná krajina. Chorvátsko je ako krajina nachádzajúca sa v procese 
rokovaní o pristúpení k EÚ oprávnené získať pomoc z Fondu solidarity EÚ.
Rumunsko požiadalo o pomoc z fondu solidarity po tom, ako v júni a júli 2010 postihli veľkú 
časť jeho územia rozsiahle záplavy a zosuvy pôdy. Katastrofa spôsobila významné škody na 
infraštruktúre, v poľnohospodárstve a na súkromnom a verejnom majetku. 

Podľa odhadov rumunských orgánov dosahujú celkové priame škody výšku 
875 757 770 EUR. Táto suma predstavuje 0,6669 % HND Rumunska a presahuje bežnú 
hranicu na mobilizáciu fondu solidarity vo výške 787,935 milióna EUR (t. j. 0,6 % HND na 
základe údajov z roku 2008). Katastrofa sa preto klasifikuje ako „veľká prírodná katastrofa“ a 
spadá do hlavnej oblasti pôsobnosti nariadenia Rady (ES) č. 2012/2002.

Po preverení, že všetky žiadosti spĺňajú kritériá oprávnenosti v zmysle nariadenia (ES) 
č. 2012/2002, Komisia navrhla mobilizovať fond solidarity vo výške 105 567 155 EUR pre 
Poľsko, 20 430 841 EUR pre Slovensko, 22 485 772 EUR pre Maďarsko, 5 111 401
EUR pre Českú republiku, 3 825 983 EUR pre Chorvátsko and 24 967 741 EUR pre 
Rumunsko, čiže v celkovej výške 182 388 893 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových 
prostriedkoch. 

Komisia následne predložila návrh opravného rozpočtu (NOR č. 1/2011 zo 14. januára 2011), 
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v ktorom navrhla:

Údaje – Fond solidarity
Rozpočet na rok 2011 Opravný rozpočet 

č. 1/2011
Nová sumaČlánok

Položka
Názov FR

VRP PRP VRP PRP VRP PRP
13 06 Fond solidarity
13 06 01Fond solidarity Európskej 

únie – Členské štáty 
3.2 p.m. p.m. 178 562 910 178 562 910 178 562 910 178 562 910

13 06 02Fond solidarity EÚ —
Krajiny rokujúce o vstupe

p.m. p.m. 3 825 983 3 825 983 3 825 983 3 825 983

Kapitola 13 06 –– Súčet p.m. p.m. 182 388 893 182 388 893 182 388 893 182 388 893

V súlade s bodom 26 MID Komisia predložením tohto návrhu na použitie fondu začína 
zjednodušený postup trialógu, aby sa dosiahla dohoda oboch zložiek rozpočtového orgánu 
o potrebe použiť fond a o požadovanej sume.

Podľa internej dohody s Výborom pre regionálny rozvoj (REGI) by sa výbor mal do tohto 
procesu zapojiť s cieľom poskytnúť konštruktívnu podporu a prispieť k využitiu fondu 
solidarity. Po zhodnotení žiadostí vyjadril výbor REGI Európskeho parlamentu svoj názor 
na mobilizáciu fondu v liste pripojenom k tejto správe.

Na základe toho spravodajca odporúča schváliť návrh Komisie na rozhodnutie, ktorý je 
prílohou tejto správy.
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PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ


