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Věc:

Stanovisko k finanční pomoci členským státům na pokrytí závažné finanční
zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného
království z Unie bez dohody
(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))

Vážený pane předsedo,
návrh Komise na změnu nařízení o Fondu solidarity Evropské unie (EUSF) byl postoupen
Rozpočtovému výboru k vyjádření stanoviska. Podle mých informací má Výbor pro
regionální rozvoj v úmyslu přijmout zprávu dne 2. října 2019 zjednodušeným postupem.
Účelem návrhu je rozšířit oblast působnosti EUSF s cílem projevit evropskou solidaritu
s nejvíce postiženými členskými státy poskytnutím podpory z fondu a tím, že těmto státům
pomůže nést finanční zátěž, kterou jim způsobí vystoupení Spojeného království z Unie bez
dohody. V souladu se zásadou subsidiarity návrh vymezuje jasná kritéria způsobilosti pro
uvolnění prostředků z EUSF. Pomoc na základě tohoto nástroje bude proto omezena
na náklady spojené s vážnými dopady na hospodářskou a finanční situaci v daném členském
státě.
Chtěl bych zdůraznit, že předložený návrh jasně potvrzuje dlouhodobé přesvědčení
Parlamentu, že současný rozpočtový rámec nezajišťuje dostatečnou míru flexibility, kterou
potřebujeme.
Rozpočtový výbor bezvýhradně vítá použití finančních prostředků z EUSF s cílem pomoci
členským státům nést finanční zátěž přímo vyplývající z brexitu bez dohody, kdykoli dojde
k překročení rozpočtové schopnosti členského státu zvládnout tuto krizi vlastními silami.
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Výbor zastává názor, že tento přístup je v souladu se základní zásadou fondu, jíž je skutečná
solidarita EU při katastrofách. Souhlasí tedy s tím, aby prostředky z EUSF mohly být použity
například k pokrytí nákladů na zavedení zvláštních režimů podpory pro dotčené podniky
a nákladů na veřejnou správu, pokud jde o vytváření dodatečných zařízení infrastruktury
a nábor dalších zaměstnanců, a to až do výše 5 % způsobené finanční zátěže. Výbor bere na
vědomí, že se navrhuje snížení minimálních prahových hodnot způsobilosti pro žádosti
v souvislosti s brexitem na 0,3 % HND nebo 1,5 miliardy EUR v cenách roku 2011
ve srovnání s prahovými hodnotami uplatňovanými v případě přírodní katastrofy. Vítá návrh
Komise zvýšit úroveň zálohových plateb, které mohou být vyplaceny na žádost členského
státu, z 10 % a maximálně 30 milionů EUR na 25 % a nejvýše 100 milionů EUR, a to jak pro
brexit, tak pro případy nesouvisející s brexitem. Na závěr rovněž konstatuje, že celková částka
vyčleněná v ročním rozpočtu pro tento účel by se měla zvýšit z 50 na 100 milionů EUR ročně,
aby byla zajištěna včasná dostupnost rozpočtových zdrojů. Poslední dva uvedené návrhy by
snad měly přispět k tomu, aby systém zálohových plateb EUSF fungoval uspokojivěji a aby
byl využíván častěji.
Jednou z hlavních obav výboru je, aby žádné intervence z EUSF v souvislosti s brexitem
nebyly na úkor žádostí souvisejících se závažnou přírodní katastrofou, což je původním
účelem fondu. Zdá se, že záruky pro naplnění tohoto účelu jsou do návrhu začleněny tím,
že jsou omezeny částky, které jsou k dispozici pro žádosti související s brexitem, na nejvýše
50 % prostředků z EUSF na roky 2019 a 2020, tj. maximálně 591,65 milionu EUR v běžných
cenách po dobu dvou let. Také sazba náhrady ve výši maximálně 5 % může být upravena
směrem dolů, pokud se ukáže, že dostupné rozpočtové prostředky nejsou dostatečné. Tato
ustanovení by měla zajistit vyvážené rozdělení finančních prostředků a zabránit scénáři „kdo
dřív přijde, je dřív na řadě“.
I když je Rozpočtový výbor spokojen s právními ustanoveními navrženými Komisí, přeje si,
aby jej Komise podrobně informovala o všech obdržených žádostech a o dostupnosti
finančních prostředků z EUSF v letech 2019 a 2020.
Závěrem koordinátoři výboru posoudili tento návrh a požádali mě, abych Vám písemně
oznámil, že výbor souhlasí se změnou nařízení o Fondu solidarity Evropské unie v podobě,
v jaké ji předložila Komise.
S pozdravem

Johan Van Overtveldt
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