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Относно: Становище относно предоставянето на финансово подпомагане на 
държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме 
вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без 
споразумение (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))

Уважаеми господин Председател,

От комисията по бюджети беше поискано становище по предложение на Комисията за 
изменение на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. Бях информиран, че 
комисията по регионално развитие възнамерява да приеме доклад по опростената 
процедура на 2 октомври 2019 г.

Целта на предложението е да се разшири обхватът на фонд „Солидарност“ с цел да се 
покаже европейска солидарност спрямо най-сериозно засегнатите държави членки, като 
се предостави помощ от фонда, за да им се помогне да понесат финансовата тежест, 
причинена им в резултат на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без 
споразумение. В съответствие с принципа на субсидиарност в него се определят ясни 
критерии за допустимост за мобилизирането на фонд „Солидарност“ на ЕС. Помощта 
по този инструмент следователно ще бъде ограничена до разходи със сериозни 
последици за икономическите и финансовите условия в дадена държава членка.

Искам да подчертая, че настоящото предложение ясно потвърждава дългогодишната 
убеденост на Парламента, че настоящата бюджетна рамка не осигурява необходимата 
ни степен на гъвкавост.

Комисията по бюджети безусловно приветства използването на финансиране от фонд 
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„Солидарност“ на ЕС за оказване на съдействие на държавите членки за поемане на 
финансовата тежест, пряко произтичаща от Брексит без споразумение, ако и когато тя 
превишава бюджетния капацитет на дадена държава членка да се справи сама с 
кризата. Тя счита, че това е в съответствие с основния принцип на фонда за истинска 
солидарност на ЕС в случай на бедствия. Поради това тя се съгласява, че средствата от 
фонд „Солидарност“ на ЕС биха могли да се използват например за покриване на 
разходите за създаване на специални схеми за помощ за засегнати предприятия и на 
разходите за публичните администрации по отношение на създаването на 
допълнителни инфраструктурни съоръжения и наемането на допълнителен персонал в 
размер до 5% от размера на причиненото финансово бреме. Комисията по бюджети 
отбелязва, че минималните прагове за допустимост за заявления, свързани с излизането 
на Обединеното кралство от ЕС, се предлага да бъдат намалени наполовина до 0,3% от 
БНД или 1,5 милиарда евро по цени от 2011 г., в сравнение с прилаганите в случай на 
природно бедствие. Тя приветства предложението на Комисията за увеличаване на 
размера на авансовите плащания, които могат да бъдат изплатени по искане на държава 
членка, от 10% и максимум 30 милиона евро на 25% и максимум 100 милиона евро, 
както за случаите, свързани с излизането на Обединеното кралство от ЕС, така и за 
тези, които не са свързани с това. На последно място тя отбелязва също така, че общият 
пакет, заделен в годишния бюджет за тази цел, следва да бъде увеличен от 50 на 100 
милиона евро годишно, за да се гарантира своевременното наличие на бюджетни 
ресурси. Очаква се последните две предложения да допринесат за това системата за 
авансови плащания на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз да стане по-
задоволителна и по-често използвана.

Едно от основните опасения на комисията по бюджети е, че всички свързани с Брексит 
интервенции от фонд „Солидарност“ на ЕС не следва да бъдат за сметка на 
заявленията, свързани с големи природни бедствия, което е първоначалната цел на 
фонда. Изглежда, че за тази цел в предложението ще бъде включена предпазна мярка, с 
която сумите, налични за заявления, свързани с Брексит, се ограничават до не повече от 
50% от финансовите пакети за фонд „Солидарност“ на ЕС за 2019 г. и 2020 г., т.е. до 
максимална обща сума от 591,65 милиона евро по текущи цени за период от две 
години. Освен това ставката за възстановяване на разходите от максимум 5% може да 
бъде преразгледана и намалена, ако наличният бюджет се окаже недостатъчен. Тези 
разпоредби следва да гарантират балансирано разпределение на финансирането и да 
предотвратяват прилагането на принципа на „обслужване по реда на заявките“. 
Въпреки че комисията по бюджети е удовлетворена от предложените от Комисията 
правни разпоредби, тя желае да бъде подробно информирана от Комисията за всички 
получени заявления и за наличието на финансиране по линия на фонд „Солидарност“ 
на ЕС през 2019 и 2020 г.
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В заключение, координаторите на комисията обсъдиха настоящото предложение и ми 
възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че комисията по бюджети 
подкрепя предложението за изменение на Регламента относно фонд „Солидарност“ на 
Европейския съюз съобразно предложението на Комисията.

С уважение,

Йоан Ван Овертвелд 


