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Návrh
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh
ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2020
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Nařízení Rady (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví
víceletý finanční rámec na období 2014–20201, a zejména článek 10 uvedeného nařízení
umožňuje uvolnit z Fondu solidarity Evropské unie prostředky do výše ročního stropu
500 000 000 EUR (v cenách roku 2011), a to nad rámec příslušných okruhů finančního rámce.
Bližší podmínky k uvolnění prostředků z fondu vymezuje bod 11 interinstitucionální dohody
ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni,
spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení2.
Podmínky způsobilosti k čerpání z fondu jsou podrobně uvedeny v nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/20023. Podle tohoto předpisu
má být do rozpočtu zapsána částka do maximální výše 50 000 000 EUR v prostředcích na
závazky i v prostředcích na platby určená na výplatu záloh.
Tyto částky Komise zahrne do návrhu rozpočtu na rok 2020.
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Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 143.
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Návrh
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh
ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2020
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu
solidarity Evropské unie4, a zejména na čl. 4a odst. 4 uvedeného nařízení,
s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech
a řádném finančním řízení5, a zejména na bod 11 této dohody,
s ohledem na návrh Evropské komise,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Cílem Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) je umožnit Unii, aby mohla
rychle, účinně a pružně reagovat na nouzové situace a projevit solidaritu s
obyvatelstvem regionů postižených katastrofami.

(2)

Fond nesmí překročit maximální částku ve výši 500 000 000 EUR (v cenách roku
2011), kterou stanoví článek 10 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/20136.

(3)

Ustanovení čl. 4a odst. 4 pozměněného nařízení (ES) č. 2012/2002 stanoví, že
kdykoli je to nutné pro zajištění včasné dostupnosti rozpočtových zdrojů, lze z fondu
uvolnit částku do výše 50 000 000 EUR na výplaty záloh, přičemž odpovídající
prostředky se zapíší do souhrnného rozpočtu Unie.

(4)

K zajištění včasné dostupnosti dostatečných rozpočtových zdrojů v souhrnném
rozpočtu Unie na rok 2020 by měla být z fondu uvolněna částka ve výši
50 000 000 EUR na výplaty záloh.

(5)

K tomu, aby doba potřebná pro uvolnění prostředků z fondu byla co nejkratší, by se
toto rozhodnutí mělo použít od začátku rozpočtového roku 2020,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Pro potřeby souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 se z Fondu solidarity
Evropské unie uvolňuje částka ve výši 50 000 000 EUR v prostředcích na závazky
a v prostředcích na platby určená na výplatu záloh.
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Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
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Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské
unie.
Použije se od 1. ledna 2020.
V Bruselu dne

Za Evropský parlament
předseda
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Za Radu
předseda/předsedkyně
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