
AD\601945SL.doc PE 362.628v03-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za proračun

2005/0033(COD)
21.2.2006

MNENJE
Odbora za proračun

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
Solidarnostnega sklada Evropske unije
(KOM((2005)0108) – C6-0093/2005 – 2005/0033(COD))

Pripravljavec mnenja: Janusz Lewandowski



PE 362.628v03-00 2/9 AD\601945SL.doc

SL

PA_Leg



AD\601945SL.doc 3/10 PE 362.628v03-00

SL

SHORT JUSTIFICATION

Description of the proposal

The proposal is based on the current European Union Solidarity Fund (EUSF)1 Regulation, 
which will be repealed with effect from the moment the proposed new Regulations applies, 
i.e. 1 January 2007. The main features and differences of substance are the following:

- the geographical scope remains unchanged (it is limited to Member States and countries 
negotiating their accession to the EU);

- the thematic scope is enlarged to cover not only major crisis situations resulting from 
natural disasters but also to include industrial and technological disasters, public 
health emergencies and acts of terrorism;

- the Fund remains limited to "major" disasters.

For the purposes of this Regulation, a disaster shall be considered to be major where it results, 
in at least one eligible State, in direct damage, the amount of which is estimated as being in 
excess of EUR 1 billion in 2007 prices or in excess of 0,5 % of the gross national income of 
the State concerned.

This is a change quantitative criteria as compared with the current legislation which defines a 
major disaster´ as one which causes a damage of over EUR 3 billion or more than 0,6% of the 
Member State´s GNI.

Budgetary implications

The proposal remains consistent with the existing Solidarity Fund by providing financial 
assistance for immediate repair and assistance after a request from a Member State or 
candidate country.

The Commission proposes that the Fund be included in Heading 3 'Citizenship, Freedom, 
Security and Justice' of the financial framework 2007-2013

Three budget lines under heading 3 are concerned:

§ For Administrative Management: 13 01 04 04
§ For Member States: 13 06 01
§ For Candidate countries: 13 06 02

The financial envelope foreseen for the Fund also follows the existing Solidarity Fund, with 
an annual amount of EUR 1 billion (current prices). In each case the amount of assistance 
considered necessary is mobilised through an amending budget.

The total cost of human resources and associated costs is estimated at EUR 216 000 annually.

  
1 Council Regulation (EC) No 2012/2002 - OJ L 311, 14.11.2002 of 11 November 2002 establishing the 
European Union Solidarity Fund (OJ L 311, 14.11.2002, p. 3).
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Your rapporteur recalls that the resolution of the European Parliament of 8 June 2005 on 
Policy Challenges and Budgetary Means of the enlarged Union 2007-20131 considered it 
preferable to maintain the current system of the Solidarity Fund, when it is financed as a 
reserve outside the ceilings with a maximum amount to be mobilised only when deemed 
necessary. Moreover the Resolution clearly calls for the inclusion of the Solidarity Fund into 
the flexibility instrument as a reserve up to a maximum of EUR 6,2 billion in 2004 prices (7 
billion in current prices).

He also recalls the need to speed up procedures following the significant delays in 2005. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v svoje poročilo 
vključi naslednje predloge sprememb:

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe 1
Odstavek 1 a (novo)

1a. poudarja, da se bo o odobrenih proračunskih sredstvih, navedenih v zakonodajnem 
predlogu za obdobje po letu 2006, odločalo v okviru naslednjega večletnega finančnega 
načrta;

Predlog spremembe 2
Odstavek 1 b (novo)

1b. poziva Komisijo, naj po sprejetju naslednjega finančnega načrta predstavi, če je 
primerno, predlog o prilagoditvi finančnega okvirnega zneska programa;

Obrazložitev

Finančni okvirni znesek se lahko dokončno določi šele po sprejetju finančne perspektive. Ko 
je ta sprejeta, mora Komisija predložiti zakonodajni predlog, s katerim določi okvirni znesek 
v skladu z zgornjo mejo, določeno v finančni perspektivi.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija2 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 3

  
1 Texts Adopted, P6-TA(2005)0224.
2 UL C xx, 8.9.2005, str. xxxx.
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Uvodna izjava 1

(1) V primeru večje nesreče ali kriznih 
razmer mora Skupnost izkazati svojo 
solidarnost z državami članicami in 
prebivalstvom v zadevnih regijah z 
zagotovitvijo finančne pomoči, da prispeva k 
čim hitrejši vzpostavitvi običajnih pogojev 
za življenje v prizadetih regijah ter k 
finančni odškodnini za žrtve terorističnih 
dejanj.

(1) V primeru večje nesreče ali kriznih 
razmer mora Skupnost izkazati svojo 
solidarnost z državami članicami in 
prebivalstvom v zadevnih regijah s takojšnjo
zagotovitvijo posebne finančne pomoči, da 
prispeva k čim hitrejši vzpostavitvi običajnih 
pogojev za življenje v prizadetih regijah ter 
k finančni odškodnini za žrtve terorističnih 
dejanj.

Obrazložitev

Ljudje v stiski morajo finančno pomoč pravočasno prejeti, da je ta učinkovita. Nekaj nedavnih 
primerov kaže na to, da je zaradi zamud pri obravnavi prošenj držav članic ogrožena že sama 
zamisel o Solidarnostnem skladu.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4a) Financiranje Solidarnostnega sklada 
lahko preseže zgornjo mejo, določeno v 
finančni perspektivi, z najvišjim zneskom, 
ki se uporabi le, če je to potrebno. Da se 
zagotovi ustrezno financiranje, se 
Solidarnostni sklad vključi v prožnostne 
rezerve največ do višine 7 milijard EUR.

Or. en

Obrazložitev
Predlog spremembe izhaja iz priporočil o Solidarnostnem skladu, ki so vsebovana v 
Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2005 o političnih izzivih in proračunskih 
sredstvih razširjene Unije 2007-2013 (2004/2209(INI)). Znesek je izražen v tekočih cenah (7 
milijard EUR) namesto v cenah iz leta 2004.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 6

(6) Večje nesreče, zlasti naravne nesreče, 
pogosto prizadenejo več kot eno državo. Če 
večja nesreča prizadene državo, ki izpolnjuje 
pogoje za pomoč, je treba nepovratna 

(6) Večje nesreče, zlasti naravne nesreče, 
pogosto prizadenejo več kot eno državo. Če 
večja nesreča prizadene državo, ki izpolnjuje 
pogoje za pomoč, se lahko nepovratna 
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sredstva odobriti tudi sosednji državi, ki jo 
je prizadela ista nesreča.

sredstva odobrijo tudi sosednji državi, ki jo 
je prizadela ista nesreča.

Obrazložitev
Uporabi se terminologija iz člena 3.

Predlog spremembe 6
Člen 3, odstavek 1

Na zahtevo države, ki izpolnjuje pogoje za 
pomoč, lahko Komisija v obliki nepovratnih 
sredstev odobri finančno pomoč iz Sklada, 
če se na območju zadevne države zgodi 
večja nesreča.

Na zahtevo države, ki izpolnjuje pogoje za 
pomoč, lahko Komisija v obliki nepovratnih 
sredstev predlaga finančno pomoč iz Sklada, 
če se na območju zadevne države zgodi 
večja nesreča.

Na zahtevo države, ki izpolnjuje pogoje za 
pomoč, in ki deli mejo z državo iz prvega 
pododstavka ter jo je prizadela ista večja 
nesreča, lahko Komisija tudi tej državi
odobri pomoč iz Sklada.

Na zahtevo države, ki izpolnjuje pogoje za 
pomoč, in ki deli mejo z državo iz prvega 
pododstavka ter jo je prizadela ista večja 
nesreča, lahko Komisija tudi za to državo
predlaga pomoč iz Sklada.

Obrazložitev

Komisija predlaga znesek, ki ga pred uporabo mora odobriti organ, pristojen za proračun.

Predlog spremembe 7
Člen 5

1. Država, ki izpolnjuje pogoje za pomoč, 
čim prej in najpozneje v desetih tednih po 
datumu nastanka prve škode, ki jo je 
povzročila nesreča, predloži Komisiji vlogo 
za pomoč iz Sklada in vse razpoložljive 
podatke, vsaj naslednje:

1. Država, ki izpolnjuje pogoje za pomoč, čim 
prej in najpozneje v desetih tednih po datumu 
nastanka prve škode, ki jo je povzročila 
nesreča, predloži Komisiji vlogo za pomoč iz 
Sklada in vse razpoložljive podatke, vsaj 
naslednje:

(a) o škodi, ki jo je povzročila nesreča, in 
posledicah za zadevno prebivalstvo in 
gospodarstvo;

(b) razčlenitev ocenjenih stroškov ukrepov 
iz kategorij, navedenih v členu 4, glede na 
primernost za zadevno nesrečo;

(a) o škodi, ki jo je povzročila nesreča, in 
posledicah za zadevno prebivalstvo in 
gospodarstvo;

(b) razčlenitev ocenjenih stroškov ukrepov 
iz kategorij, navedenih v členu 4, glede na 
primernost za zadevno nesrečo;

(c) o kakršnih koli drugih virih financiranja 
Skupnosti, ki bi lahko prispevali k 
nadomestitvi škode za nesrečo;

(d) o kakršnih koli drugih virih nacionalnega 
ali mednarodnega financiranja, vključno z 

(c) o kakršnih koli drugih virih financiranja 
Skupnosti, ki bi lahko prispevali k 
nadomestitvi škode za nesrečo;

(d) o kakršnih koli drugih virih nacionalnega 
ali mednarodnega financiranja, vključno z 
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javnim in zasebnim zavarovanjem, ki bi 
lahko prispevali k pokrivanju stroškov 
odpravljanja škode in zlasti stroškov 
upravičenih ukrepov.

javnim in zasebnim zavarovanjem, ki bi 
lahko prispevali k pokrivanju stroškov 
odpravljanja škode in zlasti stroškov 
upravičenih ukrepov.

Podatki, navedeni pod točko (a) prvega 
pododstavka vključujejo oceno zneska 
celotne neposredne škode, ki jo je povzročila 
nesreča.

Podatki, navedeni pod točko (a) prvega 
pododstavka vključujejo oceno zneska 
celotne neposredne škode, ki jo je povzročila 
nesreča.

Če dodatne podatke zagotovi zadevna 
država na lastno pobudo, jih mora Komisija 
prejeti v enem mesecu od datuma oddaje 
vloge.
Komisija lahko od zadevne države zahteva 
tudi dodatne podatke, ki jih mora prejeti v 
enem mesecu od datuma zahteve.

2. Komisija na podlagi podatkov iz odstavka 
1 in vseh dodatnih podatkov, ki jih je 
Komisija poiskala ali drugače pridobila, 
oceni, ali so izpolnjeni pogoji za odobritev 
finančne pomoči v skladu s to uredbo.

2. Komisija na podlagi podatkov iz odstavka 
1 in vseh dodatnih podatkov, ki jih je 
Komisija poiskala ali drugače pridobila, 
oceni, ali so izpolnjeni pogoji za odobritev 
finančne pomoči v skladu s to uredbo.

Če dodatne podatke za namene prvega 
pododstavka zagotovi zadevna država na 
lastno pobudo, jih mora Komisija prejeti v 
dveh mesecih od datuma oddaje vloge.
Če Komisija za namene prvega 
pododstavka od zadevne države zahteva 
dodatne podatke, jih mora prejeti v enem 
mesecu od datuma zahteve.

Oceno mora podati čim prej in najpozneje 
dva tedna po dokončnem prejetju podatkov 
iz odstavka 1.

(Člen 5, odstavek 1, pododstavka 2a in 2b sta nova, vendar je nekaj elementov vzetih iz 
odstavka 2 besedila Komisije (s spremembami)).

Obrazložitev

Izhajajoč iz negativnih izkušenj z zamudami v letu 2005, je treba postopke nujno pospešiti.

Predlog spremembe 8
Člen 6, odstavek 2

2. Znesek predplačila, izplačanega v skladu s 
prvim pododstavkom odstavka 1, predstavlja 
5 % celotnega zneska ocenjenih stroškov iz 
člena 5(1)(b), vendar ne sme preseči 5 

2. Znesek predplačila, izplačanega v skladu s 
prvim pododstavkom odstavka 1, predstavlja 
do 5 % celotnega zneska ocenjenih stroškov 
iz člena 5(1)(b), vendar ne sme preseči 5 
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milijonov EUR. milijonov EUR.

Obrazložitev

Morebitna predplačila je nesmiselno vedno določati na točno 5 %.

Predlog spremembe 9
Člen 7, odstavek 1

1. Komisija na podlagi ocene, opravljene v 
skladu s členom 5(2), čim prej določi 
ustrezen znesek finančne pomoči, ki se, kjer 
je to primerno, odobri v okviru 
razpoložljivih sredstev.

1. Komisija na podlagi ocene, opravljene v 
skladu s členom 5(2), čim prej in v dveh 
tednih določi ustrezen znesek finančne 
pomoči, ki se, kjer je to primerno, odobri v 
okviru razpoložljivih sredstev. 

Znesek ne sme preseči 50 % celotnega 
zneska ocenjenih stroškov iz člena 5(1)(b).

Znesek ne sme preseči 50 % celotnega 
zneska ocenjenih stroškov iz člena 5(1)(b).

Priložene predloge proračuna, kot 
podrobneje opisano v členu 8, se pripravi 
skupaj z določitvijo ustreznega zneska in 
Komisija jih istočasno predloži.
Celoten postopek predložitve vseh 
predlogov, potrebnih za sprostitev sklada, 
kot določeno z roki v predhodnih 
odstavkih, ne sme trajati dlje kot 3 mesece 
po prejetju vloge zadevne države.

Obrazložitev

Izhajajoč iz negativnih izkušenj z zamudami v letu 2005, je treba postopke nujno pospešiti.

Predlog spremembe 10
Člen 8, odstavek 2

2. Ko da proračunski organ na razpolago 
proračunska sredstva, Komisija sprejme 
odločbo o nepovratnih sredstvih in upošteva 
vsa predplačila, izplačana v skladu s členom 
6(1).

2. Da bi proračunski organ dal na razpolago 
proračunska sredstva, Komisija sprejme 
odločbo o nepovratnih sredstvih in upošteva 
vsa predplačila, izplačana v skladu s členom 
6(1).

Obrazložitev

Čeprav v praksi verjetno ne bi prihajalo do težav, se pri oblikovanju tega zakonodajnega 
besedila ne da predvideti, ali bodo proračunska sredstva vedno na voljo. 
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