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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, aby z Fondu solidarity Evropské unie byly v rámci ročního stropu 
500 milionů EUR (v cenách roku 2011) uvolněny prostředky za současného překročení stropů 
příslušných okruhů finančního rámce. Podmínky způsobilosti pro příspěvek z fondu jsou 
podrobně uvedeny v nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské 
unie, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014 ze dne 15. května 
20142. V reakci na žádosti Srbska, Chorvatska a Bulharska byla pomoc z Fondu solidarity 
vypočtena na základě odhadu celkových způsobených škod takto: 

Katastrofa 

Přímé 
škody 

(v 
milionec
h EUR) 

Limit závažné 
katastrofy 

(v milionech 
EUR) 

Celkové 
náklady na 
způsobilá 
opatření  

(v milionech 
EUR) 

2,5 % 
přímých 

škod do výše 
limitu 

(v EUR) 

6 % přímých 
škod nad limit 

(v EUR) 

Uplatněno 
omezení 

Celková 
výše 

navrhované 
podpory 

(v EUR) 

Srbsko 1 105,62
2 174,649 381,967 4 366 225 55 858 380 ne 60 224 605 

Chorvatsko 297,629 254,229 108,799 6 355 725 2 604 000 ne 8 959 725 

Bulharsko 311,328 232,502 285,440 5 812 550 4 729 560 ne 10 542 110 

CELKEM  79 726 440 

Komise poté, co prostudovala uvedené žádosti3 a co zvážila maximální možný příspěvek 
z fondu a prostor pro přerozdělení prostředků, navrhuje uvolnit z Fondu solidarity Evropské 
unie prostředky v celkové výši 79 726 440 EUR. 

Komise předloží návrh opravného rozpočtu (NOR), kterým budou tyto specifické prostředky 
na závazky a platby začleněny do rozpočtu na rok 2014. Nebude-li dosaženo dohody, bude 
zahájen třístranný rozhovor v souladu s bodem 11 Interinstitucionální dohody ze dne 
2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, 
spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení4. 

                                                 
1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884. 
2 Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3 a Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 143. 
3 C(2014) 7380. 
4 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1. 
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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 Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity 
Evropské unie, ve znění nařízení (EU) č. 661/2014 Evropského parlamentu a Rady ze dne 
15. května 20145, 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 řízení6, a zejména na bod 11 této dohody, 

s ohledem na návrh Komise7, 

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 uvolnit z fondu 
prostředky do maximální výše 500 milionů EUR ročně (v cenách roku 2011). 

(3) Nařízení (ES) č. 2012/2002 obsahuje ustanovení, podle nichž lze prostředky z fondu 
uvolnit. 

(4) Srbsko předložilo žádost o uvolnění prostředků z fondu z důvodu záplav. 

(5) Chorvatsko předložilo žádost o uvolnění prostředků z fondu z důvodu záplav. 

(6) Bulharsko předložilo žádost o uvolnění prostředků z fondu z důvodu záplav, 

                                                 
5 Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3 a Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 143. 
6 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1. 
7 Úř. věst. C […], […], s.[…]. 
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PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

Do souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 se z Fondu solidarity 
Evropské unie uvolňují prostředky na závazky i platby v objemu 79 726 440 EUR. 

Článek 2 

Toto rozhodnutí se vyhlašuje v Úředním věstníku Evropské unie. 

V Bruselu dne 

Za Evropský parlament Za Radu 
předseda předseda 


