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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví 
víceletý finanční rámec na období 2014–20201, a zejména článek 10 uvedeného nařízení, 
umožňuje uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie v mezích ročního stropu 
500 milionů EUR (v cenách roku 2011) nad rámec příslušných okruhů finančního rámce. 

V bodě 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném 
finančním řízení2, se stanoví způsoby uvolnění prostředků z fondu. 

Podmínky způsobilosti k uvolnění prostředků z fondu jsou podrobně uvedeny v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/20023, v němž se 
stanoví, že maximální částka 50 000 000 EUR ve formě prostředků na závazky a platby bude 
zahrnuta do rozpočtu na vyplácení záloh. 

Komise tyto částky zahrne do návrhu rozpočtu na rok 2015.  

 

                                                 
1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884. 
2 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1. 
3 Úř. věst. L XXX. 
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Návrh 

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie4, a zejména na 
čl. 4a odst. 4 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 řízení5, a zejména na bod 11 uvedené dohody, 

s ohledem na návrh Evropské komise, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Evropská unie zřídila Fond solidarity Evropské unie (dále jen „fond“), aby prokázala 
svou solidaritu s obyvatelstvem regionů postižených katastrofami. 

(2) Článek 10 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 umožňuje uvolnění prostředků 
z fondu v maximální roční výši 500 milionů EUR (v cenách roku 2011). 

(3) V čl. 4a odst. 4 pozměněného nařízení (ES) č. 2012/2002 se stanoví, že na vyplácení 
záloh prostřednictvím položek je v souhrnném rozpočtu Unie k dispozici částka 
50 000 000 EUR, 

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 se z Fondu solidarity 
Evropské unie uvolní částka ve výši 50 000 000 EUR ve formě prostředků na závazky 
a platby. 

                                                 
4 Úř. věst. L XXX. 
5 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1. 
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Článek 2 

Toto rozhodnutí se vyhlašuje v Úředním věstníku Evropské unie. 

V Bruselu dne 

Za Evropský parlament Za Radu 
předseda předseda 


