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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. junija 2020 o predlogu sklepa Evropskega 
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Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0200 – 
C9-0127/2020),

– 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 in zlasti člena 10 Uredbe,

– 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 in zlasti točke 11,

– ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0105/2020),

1. pozdravlja sklep kot znamenje solidarnosti Unije z državljani in regijami Unije, ki so jih 
prizadele naravne nesreče;

2. poudarja, da je treba nujno sprostiti finančno pomoč iz Solidarnostnega sklada Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: sklad) za regije, ki so jih v Uniji v letu 2019 prizadele 
naravne nesreče;

3. meni, da je treba finančno pomoč, izplačano državam članicah, pravično razdeliti 

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.



najbolj prizadetim regijam in območjem;

4. poudarja, da bodo zaradi podnebnih sprememb naravne nesreče postale vse hujše in 
vedno pogostejše; poziva k reformi sklada v prihodnjem večletnem finančnem okviru, 
da bi se upoštevale prihodnje posledice podnebnih sprememb, hkrati pa poudarja, da je 
sklad le kurativen instrument in da je za podnebne spremembe potrebna predvsem 
preventivna politika v skladu s Pariškim sporazumom in zelenim dogovorom;

5. opozarja, da Evropska unija v skladu s členoma 174 in 349 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije izvaja ukrepe za krepitev svoje teritorialne kohezije in upošteva posebne 
značilnosti in omejitve najbolj oddaljenih regij; poudarja, da ima ista naravna nesreča v 
eni od najbolj oddaljenih regij večji družbeni in gospodarski vpliv kot v kateri koli drugi 
evropski regiji in  je okrevanje posledično počasnejše; zato meni, da bi morale imeti 
najbolj oddaljene regije koristi od večjega financiranja v okviru sklada;

6. odobri sklep, priložen tej resoluciji;

7. naroči svojemu predsedniku, da podpišeta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter 
poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

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



PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji 
in Avstriji

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 
2020/1076.)


