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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Görögországnak történő segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási 
Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló 
javaslatról
 (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Az Európai Parlament

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2019)0496 – C9-0144/2019),

– tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2002. november 
11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre1,

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. 
december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre2 és különösen annak 10. 
cikkére,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi 
megállapodásra3 és különösen annak 11. pontjára,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0040/2019),

1. üdvözli a döntést, amely kifejezi az Unió szolidaritását a természeti katasztrófák által 
sújtott uniós polgárokkal és régiókkal;

2. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (a továbbiakban: az alap) 
célja, hogy a szolidaritás kifejezéseként gyorsan és hatékonyan reagáljon a 
vészhelyzetekre; e tekintetben hangsúlyozza, hogy az alapon keresztül nyújtott 
pénzügyi támogatás végső felszabadításához kapcsolódó belső eljárások nem 
okozhatnak semmilyen késedelmet, mivel a természeti katasztrófák általában olyan 
jelentős károkat okoznak, amelyek súlyosan megzavarják az emberek mindennapi életét 
és a helyi gazdaságokat;

3. tudomásul veszi, hogy a Bizottság indokolása szerint a keretösszegből 265 252 381 euró 
felhasználatlan maradt 2018-ban, és átvitték 2019-re, valamint hogy a folyó évben 557 
530 278 euró áll rendelkezésre;

4. hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van az Európai Unió Szolidaritási Alapján (a 
továbbiakban: az alapon) keresztüli pénzügyi támogatás elérhetővé tételére a 2019-ben 

1 HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
2 HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
3 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
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természeti katasztrófa által sújtott valamennyi régió számára;

5. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

6. hangsúlyozza, hogy a fennmaradó összeget a lehető leghamarabb és ésszerű időn belül 
fel kell szabadítani, mivel a krétai helyreállítási műveleteket azonnal le kell zárni a 
Krétán és Görögország más régióiban egyre gyakrabban előforduló szélsőséges 
időjárási viszonyok miatt;

7. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint 
gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak 
és a Bizottságnak.
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MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Görögországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának 
igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 
2012/2002/EK tanácsi rendeletre1 és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, 
a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra2 és különösen 
annak 11. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (a továbbiakban: az alap) célja, hogy az Unió 
gyors, hatékony és rugalmas módon legyen képes a vészhelyzetekre reagálni és kifejezni 
szolidaritását a katasztrófa sújtotta régiók lakosságával.

(2) Az alap éves maximális összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, Euratom 
tanácsi rendelet3 10. cikkében meghatározottaknak megfelelően 500 000 000 EUR.

(3) Görögország 2019. május 15-én kérelmet nyújtott be az alap igénybevételére, rendkívül 
súlyos esőzéseket és viharokat követően, amelyek 2019. február 23. és 26. között Krétát 
sújtották, és árvíz és földcsuszamlás kialakulásához vezettek.

(4) Görögország kérelme eleget tesz a 2012/2002/EU rendelet 4. cikkében az alapból 
származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított 
követelményeknek.

(5) Az alapot tehát a Görögországnak nyújtandó pénzügyi hozzájárulás érdekében igénybe 
kell venni.

(6) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/277 határozatával4 az alapból a 2019. évi 
pénzügyi évre vonatkozó előlegek kifizetésére 50 000 000 EUR összegű 
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat rendelkezésre bocsátására került sor. Az 
említett előirányzatokat csak nagyon korlátozott mértékben használták fel. 
Következésképpen lehetőség van arra, hogy ezen igénybevétel teljes összegét 
finanszírozzák az Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének 

1 HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
2 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
3 A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).
4 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/277 határozata (2018. december 12.) az Európai Unió 
Szolidaritási Alapjának az Unió 2019. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegkifizetések biztosítása 
céljára történő igénybevételéről (HL L 54., 2019.2.22., 5. o.).
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keretein belül előlegfizetés céljából rendelkezésre álló előirányzatok átcsoportosítása 
révén.

(7) Az alap igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ez a 
határozat az elfogadásának napjától alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az Európai Unió 2019. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Unió 
Szolidaritási Alapjának igénybevételére 4 552 517 EUR összeget kell Görögország 
rendelkezésére bocsátani kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

Az első bekezdésben említett összeget az Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános 
költségvetésének keretein belül előlegfizetés céljából igénybe vett előirányzatokból kell 
finanszírozni. Az említett költségvetési tételben előlegfizetés céljára rendelkezésre álló 
összeget ennek megfelelően csökkenteni kell.

2. cikk
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot [az elfogadás dátuma]-tól/-től kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

 A dátumot a Parlament illeszti be a határozatnak a Hivatalos Lapban való közzétételét megelőzően.
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INDOKOLÁS

A Bizottság javasolja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (a továbbiakban: az alap) 
igénybevételét a 2019-ben Görögországban bekövetkezett súlyos időjárási jelenségekkel 
kapcsolatos pénzügyi támogatás nyújtása céljából.

2019 februárjában Kréta nyugati részét súlyosan sújtotta egy ciklon, amelyet rendkívül heves 
esőzések kísértek. Az ebből következő áradások és földcsuszamlások tragikus módon 
emberéleteket követeltek, falvakat zártak el a külvilágtól Réthimno és Chania térségében, 
továbbá jelentős károkat okoztak az infrastruktúrában, különösen az úthálózatban, és 
tönkretették a gazdasági tevékenységeket, különösen a mezőgazdasági termelésben. Jelentős 
károk érték a töltéseket, a vízelvezető rendszereket, a villamosenergia-hálózatot és a 
magáningatlanokat is, amelyek főként pénzügyileg hátrányos helyzetű háztartások 
tulajdonában vannak. 

A Bizottsághoz 2019. május 15-én beérkezett kérelmében Görögország a teljes közvetlen kárt 
182,1 millió euróra, vagyis Kriti régió GDP-jének 2,1 %-ára becsülték, ami meghaladja az 
EUSZA egy NUTS 2 szintű régióban történő igénybevételéhez szükséges küszöbértéket (a 
regionális GDP 1,5%-a). Így a katasztrófa az EUSZA-rendelet 2. cikkének (3) bekezdése 
értelmében „regionális természeti katasztrófának” minősül.

Az érintett régió az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) (2014–2020) szerinti 
„átmeneti régiónak” minősül. A görög hatóságok nem jelezték, hogy a helyreállítási 
intézkedésekhez forrásokat szándékoznának átcsoportosítani az európai strukturális és 
beruházási alapok programjaiból. 

A rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott alapvető vészhelyzeti és helyreállítási 
intézkedések teljes támogatható költségét Görögország 173,9 millió euróra becsülte, amelynek 
legnagyobb része a közlekedési infrastruktúra helyreállításának és a takarításnak a költségét 
fedezné. 

A „regionális katasztrófa” intézkedés keretében az összes közvetlen kár 2,5%-át kitevő 
mértéket alkalmazva a Bizottság kiszámította, hogy az alapból származó teljes pénzügyi 
hozzájárulás 4 552 517 EUR.

A görög hatóságok a rendelet 4a. cikk megfelelően előleg kifizetését kérelmezték, amely 
jóváhagytak. Így az alapból származó várható pénzügyi hozzájárulás 10%-át – azaz 
455 252 EUR-t –  2019. július 19-én kifizették Görögországnak, vagyis csak két hónappal a 
kérelem benyújtását követően.

Következtetés

A rendelkezésre álló teljes összeg 2019 elején 851 082 072 EUR volt: azaz a 2019. évi 
585 829 691 EUR-t kitevő előirányzatok, valamint a 2018. évi allokációból származó, el nem 
költött összeg (265 252 381 EUR), amelyet átvittek a 2019. évre. A Románia, Olaszország és 
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Ausztria1 általi korábbi igénybevétel összegének (293 551 794 EUR) levonása után a 2019-ben 
továbbra is rendelkezésre álló összeg 557 530 278 EUR.

Ehhez az igénybevételhez nem szükséges a 2019. évi költségvetés módosítása, hanem teljes 
egészében finanszírozható a 2019. évi költségvetésbe az előlegek fedezése érdekében már 
bevezetett kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok részleges felhasználása révén, a 
Görögországnak már kifizetett 455 252 EUR előleg levonása után. A 2019. évi költségvetésben 
az előlegek kifizetésére rendelkezésre álló előirányzatokat (összesen 50 000 000 EUR) csak 
nagyon korlátozott mértékben használták fel. Ezért a jelenlegi igénybevételre vonatkozó teljes 
összeg az előirányzatoknak az előlegek kifizetésére való újraelosztásával finanszírozható, és 
nincsen szükség a költségvetés módosítására. Így az alap keretében az év végéig rendelkezésre 
álló teljes összeg 557 530 278 EUR.

Az előadó javasolja az e jelentéshez csatolt, a fentiekben részletezett támogatás igénybe vételét 
javasló határozatra irányuló bizottsági javaslat mielőbbi elfogadását az érintett régióval való 
uniós szolidaritás jeleként.

1 Elfogadott szövegek, P9_TA-PROV(2019)0013 és P9_TA-PROV(2019)0014.
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A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Johan Van Overtveldt úr
Elnök
Költségvetési Bizottság
BRÜSSZEL

Tárgy: A Görögországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási 
Alapjának igénybevétele (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Tisztelt Elnök Úr!

A Görögországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának 
(EUSZA) igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló bizottsági 
javaslatot (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD)) a Regionális Fejlesztési 
Bizottság elé terjesztették véleményezésre. Úgy tudom, hogy a kérdésről hamarosan jelentést 
fogad el a Költségvetési Bizottság.

E javaslat szerint 4 552 517 EUR összeg Görögország számára történő biztosítása érdekében 
vennék igénybe az Európai Unió Szolidaritási Alapját. Ez a kifizetés a 2019. február 23. és 26. 
között Nyugat-Krétán bekövetkezett kivételesen heves esőzések és viharok által okozott 
károkkal kapcsolatos. Súlyos károkat elsősorban Hanía és Rethímno járásban okozott, 
különösen az úthálózat és a mezőgazdaság, de a magánházak tekintetében is.

Az EUSZA-ból származó pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Unió 
Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi 
rendelet állapítja meg. 

A bizottsági koordinátorok értékelték a javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam 
Önt arról, hogy a bizottság többsége nem ellenzi az Európai Unió Szolidaritási Alapjának 
igénybevételét a Bizottság által javasolt összegben. 

Tisztelettel:

Younous Omarjee
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INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
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