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JAVASLATOK 

A Költségvetési Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel 2002-es létrehozása óta az Európai Unió Szolidaritási Alapja hasznos célt szolgált, 

és Európa-szerte 69 katasztrófára reagált; mivel 24 ország kapott összesen mintegy 

3,7 milliárd euró értékű katasztrófasegélyt; 

B. mivel az Európai Unió Szolidaritási Alapját létrehozó 2012/2002/EK rendelet 2014. évi 

felülvizsgálata javítja és egyszerűsíti az eljárásokat; mivel a támogatás iránti kérelem 

benyújtásának határidejét meghosszabbították, így a tagállamoknak a kifizetés után 18 

hónapjuk van a hozzájárulás felhasználására, bevezették az előlegfizetést és bizonyos 

rendelkezések egyértelműbbé váltak, összhangban az Európai Parlament és a helyi 

hatóságok által az évek során tett számos kérelemmel; 

C. mivel a felülvizsgálatig szinte az összes visszautasítás regionális katasztrófákra 

vonatkozott, ezzel szemben az új szabályozás egyértelműbb jogosultsági szabályokat 

határoz meg a regionális katasztrófákra vonatkozó egységes kritérium bevezetése révén, 

amely a NUTS 2 szintű regionális GDP 1,5 %-ában, a legkülső régiók esetében pedig 

1 %-ában megállapított küszöbértéken alapul; 

D. mivel a felülvizsgált EUSZA-rendelet rendelkezései keretében a Bizottsághoz 2014-ben 

hét, 2015-ben pedig három új pályázat érkezett; 

E. mivel noha az EUSZA már a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet korábbi 

programozási szakaszában is létezett, az éves előirányzatok csökkentek; mivel e 

csökkentések kompenzálása érdekében (melyet az általános végrehajtási arány indokol) az 

új rendeletbe bevezették a következő évre (N+1) történő átvitelt; 

F. mivel kivételesen, amennyiben az adott évben nem áll rendelkezésre elegendő forrás, a 

következő év forrásait is fel lehet használni, figyelembe véve az alap éves költségvetési 

plafonértékét a katasztrófa szerinti, valamint az azt követő évben; 

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az éves küszöbértékek felhasználása bizonyítja, hogy az új 

többéves pénzügyi keret programozási időszakát követően az előirányzatok éves szintje 

megfelelő; 

2. rámutat, hogy ami a nyilvánosságot illeti, az EUSZA az egyik legkonkrétabb és kézzel 

foghatóbb kifejeződése a támogatásnak, amelyet az EU a helyi közösségek számára 

nyújthat; 

3. örömmel fogadja, hogy az új rendelet lehetőséget biztosít a támogatás várható összegének 

akár 10%-áig terjedő – de legfeljebb 30 millió euró – előleg kifizetésére; sajnálja azonban, 

hogy a pályázat és a kifizetés között jelentős idő telt el; javasolja az értékelési és az azt 

követő szakaszok tökéletesítését a kifizetések végrehajtásának megkönnyítése érdekében; 

javasolja, hogy hozzák létre az értékelési időszak időtartamát meghatározó jogi keretet; 

4. sajnálja, hogy az EUSZA 8. cikkének (1) és (3) bekezdésével ellentétben az alapból 
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nyújtott támogatásra vonatkozó lezárási eljárás bizonyos esetekben rendkívül hosszú; 

2014-ben a Bizottság még mindig foglalkozott 2005-ös, 2007-es és 2010-es dossziék 

lezárásával; ezért hangsúlyozza, hogy fel kell gyorsítani az eljárásokat, mivel rendkívül 

fontos a kért és jóváhagyott támogatások időben történő megérkezése; 

5. kéri, hogy egyértelmű kritériumokat határozzanak meg a kedvezményezett országokba 

irányuló, az alkalmazott végrehajtási rendszerek értékelését célzó ellenőrző látogatásokra 

vonatkozóan, és ellenőrizzék a források megfelelő felhasználását; 

6. az alapok átlátható felhasználásának elősegítése érdekében felhívja az Európai 

Számvevőszéket, hogy készítsen különjelentést az EUSZA működéséről, főként, mivel a 

legutóbbi jelentést még az EUSZA-ra vonatkozó rendelet felülvizsgálatát megelőzően 

készítették; kéri, hogy készítsenek tanulmányt az EUSZA, a strukturális alapok és a 

nemzeti rendszerek közötti lehetséges átfedésekről; 

7. felhívja a figyelmet arra, hogy a beépített rugalmasság ellenére (N+1 átvitel) fennáll a 

kockázata annak, hogy évről évre jelentős források maradnak felhasználatlanul; javasolja 

annak végiggondolását, hogy a jövőben miként lehetne elérni, hogy minél kevesebb 

összeg maradjon felhasználatlanul, teljes mértékben figyelembe véve az ügy eredendően 

változékony jellegét (amely függ a beérkezett pályázatok változó számától és/vagy az 

adott év pénzügyi szükségleteitől); 

8. üdvözli, hogy 2014-ben rendelkezéseket hoztak a természeti katasztrófák megelőzésének 

megerősítésére; emlékeztet rá, hogy az éghajlatváltozás következtében egyre gyakoribbak 

a természeti katasztrófákat előidéző szélsőséges időjárási események; ezért hangsúlyozza, 

hogy fokozni kell az éghajlatváltozás hatásainak csökkentésére és az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodásra irányuló beruházásokat, elsőbbséget adva a megelőző 

intézkedéseknek az újjáépítés és újraerdősítés EUSZA-ból való támogatása során; 
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