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Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem 
poskytnutí pomoci Chorvatsku a Polsku v souvislosti s přírodními katastrofami 
a vyplacení záloh Chorvatsku, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Portugalsku 
a Španělsku v souvislosti s ohrožením veřejného zdraví (COM(2020)0960 – C9-
0318/2020 – 2020/0299(BUD))

Vážený pane předsedo,

návrh Komise na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu 
solidarity Evropské unie (EUSF) za účelem poskytnutí pomoci Chorvatsku a Polsku 
v souvislosti s přírodními katastrofami a vyplacení záloh Chorvatsku, Německu, Řecku, 
Maďarsku, Irsku, Portugalsku a Španělsku v souvislosti s ohrožením veřejného zdraví 
(COM(2020)0960) byl postoupen k vyjádření Výboru pro regionální rozvoj. Rozpočtový 
výbor má brzy přijmout k tomuto návrhu zprávu.

Na základě tohoto návrhu by byly uvolněny prostředky z Fondu solidarity Evropské unie ve 
výši 823 548 633 EUR na poskytnutí pomoci:

• Chorvatsku v souvislosti se zemětřesením, které postihlo Záhřeb a Záhřebskou 
a Krapinsko-zagorskou župu v březnu 2020 (683 740 523 EUR);

• Polsku v souvislosti s povodněmi v Podkarpatském vojvodství v červnu 2020 
(7 071 280 EUR) a

• sedmi členským státům (Chorvatsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Portugalsko 
a Španělsko) v souvislosti s vyplacením záloh v reakci na závažné ohrožení veřejného 
zdraví v důsledku pandemie COVID-19 začátkem roku 2020 (132 736 830 EUR).
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Pravidla pro finanční příspěvky z Fondu solidarity jsou stanovena v nařízení Rady (ES) 
č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie.

Toto je první případ uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU v souvislosti se závažným 
ohrožením veřejného zdraví v návaznosti na změny zavedené nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/461 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení Rady 
(ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční pomoci členským státům a zemím 
jednajícím o přistoupení k Unii, které jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného 
zdraví. V souvislosti s pandemií COVID-19 se toto uvolnění prostředků týká pouze těch 
členských států, které požádaly o zálohu. Žádosti ostatních členských států a kandidátských 
zemí o uvolnění prostředků budou posouzeny později.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámil, že 
většina členů výboru nemá námitky proti tomu, aby byly z Fondu solidarity EU uvolněny 
výše uvedené částky, jak navrhuje Komise.

S pozdravem

Younous Omarjee


