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NÁVRHY 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do 

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže od svojho vzniku v roku 2002 Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) slúži na 

veľmi užitočné ciele a využil sa pri 69 katastrofách v celej Európe; keďže 24 krajinám sa 

poskytla pomoc, keď na zmiernenie následkov katastrof získali finančné prostriedky 

v celkovej výške 3,7 miliardy EUR; 

B. keďže revíziou z roku 2014, ktorá sa týkala nariadenia (ES) č. 2012/2002 o zriadení 

Fondu solidarity EÚ, sa zlepšili a zjednodušili postupy; keďže v nadväznosti na početné 

žiadosti podané v priebehu rokov Európskym parlamentom a miestnymi orgánmi sa 

konečný termín na podanie žiadosti o pomoc predĺžil, čo znamená, že členské štáty majú 

18 mesiacov odo dňa vyplatenia sumy nato, aby použili príspevok, a keďže sa zaviedli 

zálohové platby a určité ustanovenia sa stali zrozumiteľnejšími; 

C. keďže až do revízie sa takmer všetky zamietnutia týkali regionálnych katastrof, pričom 

v novom nariadení sa objasňujú pravidlá oprávnenosti prostredníctvom jediného kritéria 

pre regionálne katastrofy na základe prahovej hodnoty 1,5 % regionálneho hrubého 

domáceho produktu alebo 1 % pre najvzdialenejšie regióny, stanoveného na úrovni NUTS 

2; 

D. keďže podľa ustanovení revidovaného nariadenia o Fonde solidarity Európskej únie 

(FSEÚ) Komisia dostala sedem nových žiadostí v roku 2014 a tri žiadosti v roku 2015; 

E. keďže FSEÚ existoval už v predchádzajúcom programovom období nariadenia o VFR, 

pričom jeho ročné rozpočtové prostriedky sa znížili; keďže s cieľom kompenzovať toto 

zníženie (odôvodnené celkovou úrovňou vykonávania) sa zaviedol prenos jedného roka 

(N + 1) do nového nariadenia; 

F. keďže v prípade nedostatku dostupných finančných prostriedkov v danom roku sa už 

výnimočne môžu používať prostriedky na nasledujúci rok, berúc do úvahy ročný 

rozpočtový strop fondu na rok, v ktorom sa vyskytla katastrofa, a na nasledujúci rok; 

1. poukazuje na to, že využívanie ročnej prahovej hodnoty dokazuje, že ročná výška 

rozpočtových prostriedkov po začatí nového programového obdobia VFR je primeraná; 

2. upozorňuje, že pokiaľ ide o verejnosť, FSEÚ je jedným z najkonkrétnejších a 

najhmatateľnejších prejavov podpory, ktorú môže Európa poskytnúť miestnym 

spoločenstvám; 

3. víta, že v novom nariadení sa zavádza možnosť poskytovať zálohové platby až do výšky 

10 % pravdepodobnej sumy pomoci, ktorej maximálna výška predstavuje 30 miliónov 

EUR; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že medzi podaním žiadosti a platbou uplynie 

dlhý čas; odporúča ďalšie zlepšenia vo fáze hodnotenia a v následných fázach, ktoré by 

uľahčili vykonávanie platieb; odporúča vytvorenie právneho rámca, ktorý určuje dĺžku 

trvania hodnotenia; 

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rozpore s článkom 8 ods. 1 a 3 nariadenia o FSEÚ je 
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postup ukončenia pomoci z fondu v niektorých prípadoch pozoruhodne dlhý: v roku 2014 

Komisia ešte stále uzatvárala spisy z rokov 2005, 2007 a 2010; zdôrazňuje preto potrebu 

urýchliť postupy, keďže včasné získanie každej požadovanej a schválenej pomoci má 

mimoriadny význam; 

5. žiada, aby sa stanovili jasné kritériá týkajúce sa monitorovacej návštevy v prijímajúcich 

štátoch s cieľom posúdiť zavedený systém vykonávania, a aby sa monitorované zdroje 

využívali náležitým spôsobom; 

6. v záujme uľahčenia transparentného využívania finančných prostriedkov požaduje 

osobitnú správu Európskeho dvora audítorov o fungovaní FSEÚ, a to najmä preto, že 

posledná správa, ktorá je k dispozícii, pochádza z obdobia pred revidovaným nariadením 

o FSEÚ; vyzýva najmä na vypracovanie štúdie o možnom prekrývaní používania 

prostriedkov z FSEÚ so štrukturálnymi fondmi a s národnými systémami; 

7. poukazuje na to, že napriek zapracovanej flexibilite (prenos N + 1) existuje riziko, že 

značná časť finančných prostriedkov sa každoročne nevyužije; okrem toho navrhuje, aby 

sa uvažovalo o tom, ako v budúcnosti obmedziť nevyužitie týchto súm, pričom by sa 

v plnej miere zohľadnila skutočnosť, že sa v tejto súvislosti môžu prirodzene vyskytnúť 

odchýlky (v závislosti od meniaceho sa počtu prijatých žiadostí a/alebo finančných potrieb 

v danom roku); 

8. víta skutočnosť, že ustanovenia boli zavedené v roku 2014 s cieľom posilniť 

predchádzanie riziku prírodných katastrof; pripomína, že obdobia s extrémnym počasím 

vedúcim k prírodným katastrofám sú v dôsledku zmeny klímy početnejšie; zdôrazňuje 

preto, že treba zintenzívniť úsilie investovať do zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na 

ňu, pričom v rámci podpory rekonštrukcie a obnovy lesa v rámci FSEÚ kladie dôraz na 

preventívne opatrenia; 
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