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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Horvátországnak és Lengyelországnak természeti katasztrófával kapcsolatban 
nyújtandó segítség, valamint a Horvátországnak, Németországnak, Görögországnak, 
Magyarországnak, Írországnak, Portugáliának és Spanyolországnak népegészségügyi 
szükséghelyzettel kapcsolatban fizetendő előlegek biztosítása céljából az Európai Unió 
Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 
irányuló javaslatról (COM(2020)0960),
(COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0960 – C9-0318/2020),

– 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 (A9-0000/2020),

1. üdvözli a döntést, amely kifejezi az Unió szolidaritását a természeti katasztrófák és a 
Covid19-járvány okozta népegészségügyi válság által sújtott uniós polgárokkal és 
régiókkal;

2. hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van az Európai Unió Szolidaritási Alapján 
keresztüli pénzügyi támogatás elérhetővé tételére az érintett régiók számára;

3. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

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

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és 

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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a Bizottságnak.
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MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a Horvátországnak és Lengyelországnak természeti katasztrófával kapcsolatban 
nyújtandó segítség, valamint a Horvátországnak, Németországnak, Görögországnak, 
Magyarországnak, Írországnak, Portugáliának és Spanyolországnak népegészségügyi 
szükséghelyzettel kapcsolatban fizetendő előlegek biztosítása 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 veszélyhelyzetekre reagálni, 
kifejezve szolidaritását a súlyos vagy helyi természeti katasztrófa vagy jelentős 
népegészségügyi szükséghelyzet 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) Horvátország 2020. június 10-én a Zágráb várost, valamint Zágráb és Krapina-Zagorje 
megyéket sújtó 2020. márciusi földrengést követően  kérelmet nyújtott be az alap 
igénybevételére.

(4) Lengyelország 2020. augusztus 24-én a Podkarpackie vajdaságban 2020 júniusában 
bekövetkezett áradásokat követően kérelmet nyújtott be az alap igénybevételére.

(5) 2020. június 24-ig hét tagállam (Horvátország, Németország, Görögország, 
Magyarország, Írország, Portugália és Spanyolország) nyújtott be kérelmet az alap 
igénybevételére  a Covid19-világjárvány által 2020 elején okozott jelentős 
népegészségügyi szükséghelyzet tekintetében. Kérelmében mind a hét tagállam kérte 
az alapból származó várható hozzájárulás előlegének kifizetését. 

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.).



PE659.081v01-00 6/12 PR\1216456HU.docx

HU

(6) Horvátország és Lengyelország kérelme eleget tesz az alapból származó pénzügyi 
hozzájárulás meghatározására vonatkozóan a 2012/2002/EK rendelet 4. cikkében 
megállapított követelményeknek.

(7) Az alapot tehát a Horvátországnak és Lengyelországnak nyújtandó pénzügyi 
hozzájárulás érdekében igénybe kell venni.

(8) Annak biztosítása érdekében, hogy az Unió 2020. évi általános költségvetésében 
elegendő költségvetési forrás álljon rendelkezésre, az alapot igénybe kell venni a 
Horvátországnak, Németországnak, Görögországnak, Magyarországnak, Írországnak, 
Portugáliának és Spanyolországnak a jelentős népegészségügyi szükséghelyzettel 
kapcsolatban nyújtandó előlegek céljára. 

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az Európai Unió Szolidaritási Alapját az Unió 2020-as pénzügyi évre vonatkozó általános 
költségvetésében a természeti katasztrófákkal kapcsolatos kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatok formájában a következők szerint kell igénybe venni:

(a) 683 740 523 EUR nyújtandó Horvátország részére;

(b) 7 071 280 EUR nyújtandó Lengyelország részére.

2. cikk
Az Európai Unió Szolidaritási Alapját az Unió 2020-as pénzügyi évre vonatkozó általános 
költségvetésében a jelentős népegészségügyi szükséghelyzetekkel kapcsolatos előlegek 
kifizetésére szolgáló kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában a 
következők szerint kell igénybe venni:

(a) 8 462 280 EUR nyújtandó Horvátország részére;

(b) 15 499 409 EUR nyújtandó Németország részére;

(c) 4 535 700 EUR nyújtandó Görögország részére;

(d) 26 587 069 EUR nyújtandó Magyarország részére;

(e) 23 279 441 EUR nyújtandó Írország részére;

(f) 37 528 511 EUR nyújtandó Portugália részére;

(g) 16 844 420 EUR nyújtandó Spanyolország részére.

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

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

 A dátumot a Parlament illeszti be a határozatnak a Hivatalos Lapban való közzétételét megelőzően.
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Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
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INDOKOLÁS

A Bizottság javasolja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (a továbbiakban: az alap) 
igénybevételét a 2020 elején Horvátországban és Lengyelországban bekövetkezett természeti 
katasztrófákhoz kapcsolódó, összesen 823 548 633 euró összegű pénzügyi támogatás nyújtása, 
valamint a Covid19-járvány által 2020 elején okozott jelentős népegészségügyi 
szükséghelyzetre válaszul hét tagállamnak (Horvátország, Németország, Görögország, 
Magyarország, Írország, Portugália, Spanyolország) történő előlegfizetés céljából.;

Horvátország – földrengés

2020. március 22-én egy Richter-skála szerinti 5,5-ös erősségű földrengés sújtotta Zágráb 
városát, valamint Zágráb és Krapina-Zagorje megyéket. 1880 óta ez volt a Zágrábot sújtó 
legerősebb földrengés. 27 ember megsérült, egy személy életét vesztette. A földrengés jelentős 
strukturális károkat okozott a becslések szerint 26 000 köz- és magánépületben, köztük iskolák 
százaiban, a kórházak 80%-ában és a Zágrábi Egyetem nagy részén. Zágráb történelmi 
központjának jelentős részei, valamint tágabb területén és a szomszédos megyékben több 
templom is súlyosan megrongálódott. A horvát kormány mintegy 30 000 lakóhelyét elhagyni 
kényszerült személy számára támogatást nyújtott ideiglenes szállások bérléséhez.

A Bizottsághoz 2020. június 10-én beérkezett és 2020. július 28-án és 31-én kiegészített 
kérelmükben a horvát hatóságok a közvetlenül a katasztrófa által okozott károk teljes összegét 
11,6 milliárd euróra, a horvát GNI 22,9%-ára becsülték. Ez jóval meghaladja az EUSZA 
„jelentős katasztrófára” vonatkozó 303,3 millió EUR-s (Horvátország 2020. évi GNI-jének 0,6 
%-a) küszöbértékét. Így a katasztrófa „jelentős természeti katasztrófának” minősül, és a 
rendelet alkalmazási körébe tartozik.

Horvátország a rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott alapvető veszélyhelyzeti 
és helyreállítási intézkedések támogatható összköltségét 2,27 milliárd EUR-ra becsülte, 
elsősorban az infrastruktúra – különösen az oktatási és egészségügyi infrastruktúra – 
működőképességének helyreállítására, valamint az ideiglenes szállások biztosítására. 

A jelentős természeti katasztrófák esetében alkalmazott múltbeli gyakorlattal összhangban a 
Bizottság azt javasolja, hogy a teljes közvetlen kár 2,5%-os hányadát alkalmazzák a 
támogatható közkiadásokra a küszöbértékig, valamint 6%-os rátát a küszöbértéket meghaladó 
kiadásokra. A javasolt támogatás teljes összege így 683 740 523 EUR.

Horvátország a rendelet 4a. cikkének megfelelően előleg kifizetését kérelmezte. 2020. 
augusztus 10-én a Bizottság 88 EUR összegű előleget ítélt oda az EU várható pénzügyi 
hozzájárulásából.

Lengyelország – árvíz

Az erőszakos viharok által okozott pluviális árvizek 2020. június 7. és 29. között egész 
Podkarpackie vajdaságot érintették. Több mint 2000 lakóépületet, mezőgazdasági üzemet és 
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közműépületet öntött el az árvíz, több mint 250 kilométernyi folyószakasz pusztult el vagy 
sérült meg, és több mint 400 embert kellett evakuálni. Körülbelül 9000 hektárnyi termőterület 
károsodott.

2020. augusztus 24-i kérelmükben a lengyel hatóságok 282,9 millió EUR becsült kárról 
számoltak be, amely a regionális GDP 1,56 %-ának felel meg. Podkarpackie régió NUTS 2 
szintű régió. Ezért a kérelem eleget tesz a rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében foglalt 
„regionális természeti katasztrófára” vonatkozó kritériumoknak. Mivel a kárbecslések 
meghaladják a regionális GDP 1,5 %-ának megfelelő közvetlen kár küszöbértékét, a kérelem 
jogosult az EUSZA-ból való hozzájárulásra.

A szükséghelyzeti és helyreállítási műveletek költségét 216,2 millió EUR-ra becsülték, 
amelynek legnagyobb részét a közlekedési infrastruktúra működésének helyreállítása, a 
megelőző infrastruktúra biztosítása és a talajerózió elkerülése érdekében az érintett természeti 
övezetek azonnali helyreállítása teszi ki.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Bizottság a teljes közvetlen kár 2,5%-os hányadának 
alkalmazását javasolja a „regionális katasztrófákra” vonatkozó esetekben. A javasolt 
támogatás teljes összege így 7 071 280 EUR. 

Lengyelország nem kérte előleg kifizetését. 

Horvátország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Portugália és 
Spanyolország – a Covid19-világjárvány által 2020 elején okozott jelentős 
népegészségügyi szükséghelyzet

A koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés  (CRII) részeként 2020-ben módosították 
a rendeletet annak érdekében, hogy lehetővé tegye a jelentős népegészségügyi 
szükséghelyzetekre való uniós reagálást azáltal, hogy magában foglalja a jelentős 
népegészségügyi szükséghelyzeteket is1. A Covid19-járvány jelentős népegészségügyi 
szükséghelyzetnek minősül, és ezért az EUSZA alkalmazási körébe tartozik.

A 2020. június 24-i határidőig a Bizottsághoz 22 kérelem érkezett (19 tagállam és 3 
csatlakozó ország2) az alapból származó pénzügyi hozzájárulás iránt a Covid19-világjárvány 
kapcsán. Hét ország kért előleget a várható EUSZA-hozzájárulásból (Horvátország, 
Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Portugália és Spanyolország), és 
kérelmeiket jogosultnak ítélték. A rendelet csak a tagállamok számára teszi lehetővé az 
EUSZA keretében történő előlegfizetést.

A 4a. cikk (4) bekezdése értelmében a várható hozzájárulás összegének legfeljebb 25%-át 
kitevő, de 100 millió eurót meg nem haladó előleg fizethető ki. 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2020. március 30-i (EU) 2020/461 irányelve.
2 Ausztria, Belgium, Csehország, Észtország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Írország, 
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, 
Románia, Spanyolország és Szlovénia; valamint Albánia, Montenegró és Szerbia.
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A Bizottság ugyanazt a módszert alkalmazza a jelentős népegészségügyi szükséghelyzetekre 
vonatkozó támogatási összegek meghatározására, mint a természeti katasztrófák esetében. A 
Bizottság Horvátország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Portugália és 
Spanyolország esetében a Covid19-válság népegészségügyi szükséghelyzetével kapcsolatos, 
ideiglenesen elfogadott összes kiadást kizárólag az előleg összegének meghatározása céljából 
az alábbiak szerint állapította meg:

mivel a 2020. évi költségvetésben eredetileg rendelkezésre álló előlegkifizetések 
előirányzatait már teljes mértékben felhasználták, a Bizottság javasolja a szükséges kiegészítő 
források igénybevételét az Európai Unió Szolidaritási Alapjára megállapított éves felső 
határon belül; Az előlegfizetés nem befolyásolja a Bizottság teljes körű értékelésének 
eredményeit. Az előleg összegét figyelembe veszik a hozzájárulás fennmaradó részének a 
kedvezményezettek részére történő kifizetése előtt. A Bizottság visszafizetteti a jogosulatlanul 
kifizetett előlegeket.

Következtetés

A fenti okokból kifolyólag a Horvátország és Lengyelország által benyújtott kérelmekben 
említett katasztrófák, valamint a Covid19-járvánnyal kapcsolatos hét kérelem eleget tesznek a 
rendeletben meghatározott feltételeknek.

Kérelmező 
ország

Összes 
bejelentett 
közvetlen 

kiadás (EUR)

Az EK által 
ideiglenesen 
elfogadott 
kiadások 
összesen
(EUR)

Jelentős 
népegészség

ügyi 
szükséghely

zet 
alkalmazott 
küszöbérték

e
(millió euró)

A teljes 
közvetlen 

kár 2,5 %-a 
a súlyos 

közegészség
ügyi 

vészhelyzet 
küszöbérték
éig (EUR)

a teljes 
közvetlen 

kár 6%-a a 
súlyos 

közegészség
ügyi 

vészhelyzet 
küszöbérték

e fölött 
(EUR)

Lehetséges 
támogatási 

összeg
(EUR)

25%-is előleg
(EUR)

Horvátorszá
g 658 771 839 652 607 470 151,638 3 790 950 30 058 168 33 849 118 8 462 280

Németorszá
g 2 079 000 000 2 079 000 000 1 792,639 44 815 975 17 181 660 61 997 635 15 499 409

Görögorszá
g 623 925 000 623 925 000 551,220 13 780 500 4 362 300 18 142 800 4 535 700

Magyarorsz
ág 1 997 208 000 1 997 208 000 385,263 9 631 575 93 944 140 106 348 275 26 587 069

Írország 
1 997 000 000 1 997 000 000 762,921 19 073 025 74 044 740 93 117 765 23 279 441

Portugália 
3 470 870 000 2 850 870 000 598,233 14 955 825 103 198 020 150 114 045 37 528 511

Spanyolors
zág 15 750 543 061 2 168 667 388 1 792,639 44 815 975 22 561 703 67 377 678 16 844 420

ÖSSZESEN 132 736 830
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Az EUSZA számára 2020-ban rendelkezésre álló éves allokáció 597 546 284 EUR (2011-es 
árakon 500 millió EUR). Ezenkívül a 2019. évi előirányzatból 552 977 761 eurót nem 
használtak fel ugyanezen év végéig, és azt átvitték 2020-ra. A többéves pénzügyi keretről 
szóló rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban a 2020. évi eredeti előirányzat 
25%-át (149 386 571 EUR)  2020. október 1-ig vissza kell tartani, de az ettől az időponttól 
válik elérhetővé. Ezért a Szolidaritási Alap keretében a 2020. év egészére rendelkezésre álló 
maximális összeg 1 150 524 045 EUR.

Az EUSZA-t 2020-ben már igénybe vették négy kérelemre (Portugália, Spanyolország, 
Olaszország, Ausztria)3, összesen 278 993 814 EUR összegben. Így 2020-ben az EUSZA 
keretében jelenleg rendelkezésre álló maximális összeg 871 530 231 euró, amely elegendő a 
fenti igénybevételéről szóló határozat szerinti igények fedezésére (823 548 633 euró, 
amelyből 683 740 523 euró a horvátországi földrengéshez, 7 071 280 euró a lengyelországi 
áradásokhoz és 132 736 830 euró előlegkifizetésekhez kapcsolódik). A fennmaradó 47 981 
598 euró nem kerül felhasználásra 2020-ban, és átvitelre kerül 2021-re.

Az EU Szolidaritási Alapjában jelenleg rendelkezésre álló összeg:  

2020. évi allokáció    597 546 284 EUR
Plusz a 2019. évi allokáció el nem költött, 2020-ra átvitt összege +552 977 761 EUR
[a 2020. évi allokáció 25%-a 2020. október 1-ig visszatartandó] [149 386 571 EUR]
Mínusz a Portugália (Lorenzo hurrikán), Spanyolország (szélsőséges 
időjárás, DANA 2019), Olaszország (szélsőséges időjárás 2019) és 
Ausztria (szélsőséges időjárás 2019) számára javasolt támogatás teljes 
összege

- 278 993 814 EUR

2020. január és szeptember között rendelkezésre álló összeg 722 143 660 EUR

Jelenleg rendelkezésre álló maximális összeg 871 530 231 EUR

A Horvátország, Lengyelország és a Covid19-járvány előlegeinek 
igénybevételére javasolt teljes összeg -823 548 633 EUR

Fennmaradó rendelkezésre álló források 2020.12.31-ig 47 981 598 EUR

Az előadó javasolja az e jelentéshez csatolt, a fentiekben részletezett támogatás igénybe vételét 
javasló határozatra irányuló bizottsági javaslat mielőbbi elfogadását az összes érintett 
országgal való uniós szolidaritás jeleként. Az előadó sürgeti, hogy a pénzügyi hozzájárulást 
különösen sürgősen juttassák el a tagállamoknak.

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2020. június 18-i (EU) 2020/1076 határozata a Portugáliának, 
Spanyolországnak, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási 
Alapjának igénybevételéről, amely esetében a végső következményeket az ugyanazon a napon elfogadott 
4/2020. sz. költségvetés-módosítás tartalmazza.
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A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

(később érkezik be)


