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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Solidarnostnega 
sklada Evropske unije v skladu s točko 11 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 
2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski 
disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju 
(poplave v Italiji, potres v Grčiji, žled v Sloveniji ter žled in poplave na Hrvaškem)
(COM(2014)0565 – C8-0137/2014 – 2014/2072(BUD))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0565 
– C8-0137/2014),

– 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 točke 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 skupnih sklepov, o katerih sta se Parlament in Svet dogovorila 
8. decembra 2014,

– ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0073/2014),

1. odobri sklep, priložen tej resoluciji;

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

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

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.
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PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi 
Solidarnostnega sklada Evropske unije1, zlasti člena 4(3),

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 poslovodenju2, zlasti točke 11,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropska unija je ustanovila Solidarnostni sklad Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: Sklad), da bi izkazala solidarnost s prebivalstvom v regijah, ki so jih 
prizadele nesreče.

(2) Člen 10 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/20133 omogoča uporabo sredstev Sklada do 
letne zgornje meje 500 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011).

(3) Uredba (ES) št. 2012/2002 vsebuje določbe, v skladu s katerimi se lahko uporabijo sredstva 
Sklada.

(4) Italija je vložila vlogo za uporabo Sklada v zvezi s poplavami.

(5) Grčija je vložila vlogo za uporabo Sklada v zvezi s potresom.

(6) Slovenija je vložila vlogo za uporabo Sklada v zvezi z ledeno ujmo.

(7) Hrvaška je vložila vlogo za uporabo Sklada v zvezi z ledeno ujmo, ki so ji sledile 
poplave –

1 UL L 311, 14.11.2002, str. 3.
2 UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
3 Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).
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SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2014 se Solidarnostni sklad Evropske 
unije uporabi za zagotovitev sredstev v višini 46.998.528 EUR v odobritvah za prevzem 
obveznosti.

Za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015 se Solidarnostni sklad Evropske 
unije uporabi za zagotovitev sredstev v višini 46.998.528 EUR v odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V ..., 

Za Evropski parlament Za Svet
Predsednik Predsednik
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OBRAZLOŽITEV

Komisija predlaga uporabo Evropskega solidarnostnega sklada za poplave v Italiji (Sardinija) 
novembra 2013, potres v Grčiji (Kefalenija), ledeno ujmo v Sloveniji ter isto ledeno ujmo, ki 
so ji sledile poplave, na Hrvaškem konec januarja/začetek februarja 2014 na podlagi točke 11 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013. 

Različne vrste naravnih nesreč (poplave, potresi in ledene ujme) so v državah članicah EU-
vlagateljicah povzročile občutno škodo; medtem ko sta Italijo in Grčijo prizadeli nepovezani 
in različni vrsti nesreč, je eden najhujših snežnih metežev v Evropi poškodoval številne 
države, pri čemer sta največjo škodo utrpeli Slovenija in Hrvaška.

Ker je dne 28. junija 2014 začela veljati Uredba (ES) št. 661/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002 o ustanovitvi 
Solidarnostnega sklada Evropske unije, bistvenih pravil ni mogoče uporabiti retroaktivno. 
Komisija je zato temeljito pregledala različne načine uporabe v skladu z izvirnimi določbami 
Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije, zlasti v 
skladu s členi 2, 3 in 4.

Sardinijo (Italija) so 18. in 19. novembra 2013 prizadele izjemno obilne padavine, zaradi 
katerih so številne reke prestopile bregove in povzročile obsežne poplave. Kefalenijo 
(Grčija) je prizadel močan potres stopnje 5,8 po Richterjevi lestvici, kateremu so med 
26. januarjem 2014 in 3. februarjem 2014 sledili številni hudi popotresni sunki severovzhodno 
od otoka, zaradi česar je 3000 ljudi ostalo brez strehe nad glavo, nekaj pa je bilo tudi smrtnih 
žrtev. 

Po ocenah italijanskih oblasti skupna neposredna škoda znaša 652.418.691 EUR, kar je pod 
zgornjo mejo za večje nesreče v višini 3,8 milijarde EUR, ki v letu 2014 velja za Italijo 
(tj. 3 milijarde EUR v cenah iz leta 2002). Po ocenah grških oblasti skupna neposredna škoda 
znaša 147.332.790 EUR, kar je pod zgornjo mejo za večje nesreče v višini 1,2 milijarde EUR, 
ki v letu 2014 velja za Grčijo (tj. 0,6 % BND na podlagi podatkov za leto 2012).  Zato v 
skladu z uredbo o Solidarnostnem skladu EU nobene od teh nesreč ni mogoče šteti za „večjo 
naravno nesrečo“.

Ker skupna neposredna škoda ne presega praga večje nesreče za uporabo Solidarnostnega 
sklada, je bila vloga obravnavana na podlagi merila „neobičajnih regionalnih nesreč“, 
opredeljenega v zadnjem pododstavku člena 2(2) Uredbe (ES) št. 2012/2002, ki določa pogoje 
uporabe Solidarnostnega sklada „v izjemnih okoliščinah“. V skladu s temi merili lahko regija 
izjemoma prejme pomoč iz sklada, kadar jo prizadene neobičajna, zlasti naravna, nesreča, ki 
prizadene večji del prebivalstva ter ima resne in trajne posledice na življenjske pogoje in 
gospodarsko stabilnost regije. Evropska komisija je prepoznala ustrezne pogoje za opredelitev 
prej omenjenih nesreč kot „neobičajne regionalne nesreče“.
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Slovenijo je prizadel eden najhujših snežnih metežev v zadnjih desetletjih, ki je zajel dele 
Evrope in prizadel številne države. Slovenija je bila prizadeta predvsem med 30. januarjem in 
27. februarjem 2014, ko je več kot polovico gozdov te države poškodoval žled, četrtina 
domov pa je ostala brez elektrike, saj so se zaradi težkega snega podrli električni vodi in 
pretrgali kabli. Hrvaško je prizadel isti vremenski pojav, zaradi katerega je Slovenija vložila 
vlogo za pomoč iz Solidarnostnega sklada EU. Prizadeti so bili zlasti severozahodne regije in 
deli severnega Jadrana. Poleg tega so zaradi taljenja ledu in snega po 12. februarju nastopile 
poplave, ki so še dodatno poškodovale pomembno osnovno javno infrastrukturo ter zasebno 
in javno lastnino.

Slovenske oblasti so skupno neposredno škodo ocenile na 428.733.722 EUR. Ta znesek 
predstavlja 1,23 % slovenskega BND in presega prag za uporabo Solidarnostnega sklada v 
višini 209,6 milijona EUR, ki v letu 2014 velja za Slovenijo (tj. 0,6 % BND po podatkih iz 
leta 2012). Hrvaške oblasti so skupno neposredno škodo ocenile na 291.904.630 EUR. Ta 
znesek predstavlja 0,69 % hrvaškega BND in presega prag za uporabo Solidarnostnega sklada 
v višini 254,2 milijona EUR, ki v letu 2014 velja za Hrvaško (tj. 0,6 % BND po podatkih iz 
leta 2012). Ocenjena skupna škoda v obeh primerih presega določeni prag, zato nesreča velja 
za „večjo naravno nesrečo“. Skupna neposredna škoda je osnova za izračun zneska finančne 
pomoči. Finančna pomoč se lahko uporabi samo za bistvene nujne ukrepe, kakor so 
opredeljeni v členu 3 Uredbe. 

Po potrditvi, da vloga izpolnjuje merila za upravičenost iz Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002, 
je Komisija predlagala uporabo sredstev Solidarnostnega sklada EU v skupnem znesku 
46.998.528 EUR.

Metodologija za izračun pomoči iz Solidarnostnega sklada je bila določena v letnem poročilu 
o solidarnostnem skladu za obdobje 2002–2003, sprejela pa sta jo Svet in Evropski parlament.

Predlaga se, da se uporabijo enaki deleži in odobrijo naslednji zneski pomoči:

Nesreča

Neposredna 
škoda

(v EUR)

Prag
(v milijonih EUR)

Znesek, ki 
temelji na 
2,5 %

(v EUR)

Znesek, ki temelji 
na 6 %

(v EUR)

Skupni znesek
predlagane 
pomoči

(v EUR)

Poplave v Italiji 652.418.691 3.752,330 16.310.467 ~ 16.310.467

Potres v Grčiji 147.332.790 1.168,231 3.683.320 ~ 3.683.320

Ledena ujma v 
Sloveniji

428.733.722 209,587 5.239.675 13.148.803 18.388.478

Ledena ujma in 
poplave na 
Hrvaškem

291.904.630 254,229 6.355.725 2.260.538 8.616.263

SKUPAJ 46.998.528
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Ker je to prvi sklep o uporabi v letu 2014, zgoraj predlagani znesek pomoči ustreza določbam 
o zgornji meji uredbe o večletnem finančnem okviru v višini 530,6 milijonov EUR 
(500 milijonov EUR v cenah iz leta 2011), zagotovi pa se tudi, da bo 1. oktobra 2014 na voljo 
četrtina tega zneska, da bi lahko krili potrebe, do katerih bi lahko prišlo do konca leta.

Komisija je skupaj s predlogom za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada predložila tudi 
predlog spremembe proračuna (št. 5/2014 z dne 8. septembra 2014), da bi v proračun za leto 
2014 vnesla ustrezne obveznosti, kot zahteva točka 26 medinstitucionalnega sporazuma, 
ustrezne odobritve plačil pa se prenesejo v proračun za leto 2015.  Svet je v stališču o 
predlogu spremembe proračuna št. 5/2014 v zvezi s financiranjem tega sklepa spremenil 
prvotni predlog Komisije. Stališče Parlamenta bo sprejeto s stališčem o predlogu spremembe 
proračuna št. 5/2014. 

Komisija s tem predlogom za uporabo sredstev sklada začenja poenostavljeni postopek 
tristranskih pogovorov, kakor zahteva točka 26 medinstitucionalnega sporazuma z dne 
17. maja 2006, da bi pridobila soglasje obeh vej proračunskega organa za uporabo sredstev 
sklada in za zahtevani znesek.

V skladu z internim dogovorom z Odborom za regionalni razvoj (REGI) mora ta odbor 
sodelovati pri procesu, da bi konstruktivno podprl izvajanje Solidarnostnega sklada EU in 
prispeval k njemu. Po oceni vlog je odbor REGI Evropskega parlamenta podal stališče o 
uporabi sredstev sklada, kot je navedeno v mnenju v obliki pisma, priloženega temu poročilu.

Poročevalka predlaga, da se predlog Komisije za sklep, priložen temu poročilu, odobri.
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PRILOGA – PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS
Predsednik
Odbor za proračun
Evropski parlament
ASP 09G205
1047 Bruselj

Spoštovani gospod Arthuis!

Zadeva: Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije v korist Italije, Grčije, 
Slovenije in Hrvaške

Evropska komisija je Evropskemu parlamentu posredovala svoj predlog sklepa Evropskega 
parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU (COM(2014)0565) na podlagi vlog 
za uporabo sklada, ki so jih predložile Italija, Grčija, Slovenija in Hrvaška. Predložene vloge 
se nanašajo na poplave, do katerih je prišlo na Sardiniji (Italija) novembra 2013, potres v 
Kefaleniji (Grčija) januarja 2014 ter na ledeno ujmo, do katere je prišlo januarja in februarja 
2014 v Sloveniji in na Hrvaškem in kateri so sledile poplave na Hrvaškem.  

Komisija predlaga uporabo Solidarnostnega sklada EU in škodo, ki so jo povzročile nesreče v 
posamezni državi, ocenjuje takole:

Nesreča

Neposredna 
škoda

(v EUR)

Prag
(v milijonih 

EUR)

Znesek, ki 
temelji na 

2,5 %

(v EUR)

Znesek, ki temelji 
na 6 %

(v EUR)

Skupni znesek
predlagane 

pomoči

(v EUR)

Poplave v Italiji 652.418.691 3.752,330 16.310.467 ~ 16.310.467

Potres v Grčiji 147.332.790 1.168,231 3.683.320 ~ 3.683.320

Ledena ujma v 
Sloveniji

428.733.722 209,587 5.239.675 13.148.803 18.388.478

Ledena ujma in 
poplave na Hrvaškem

291.904.630 254,229 6.355.725 2.260.538 8.616.263

SKUPAJ 46.998.528

Komisija je pripravila tudi predlog spremembe proračuna št. 5 za leto 2014 
(COM(2014)0564), da bi lahko financirali zgoraj omenjeno uporabo Solidarnostnega sklada 
EU v znesku 46.998.528 EUR, tako da se ustrezne odobritve vnesejo v proračun za leto 2014 
v postavko 13 06 01, in sicer tako v odobritve za prevzem obveznosti kot odobritve plačil.

Koordinatorji odbora so o navedenih predlogih razpravljali na seji 22. septembra 2014.  
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Prosili so me, naj vam sporočim, da odbor ne nasprotuje uporabi sredstev Solidarnostnega 
sklada EU in podpira ustrezni predlog spremembe proračuna št. 5, ki ga predlaga Komisija. 

S spoštovanjem,

Iskra MIHAJLOVA 
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