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Tárgy: Vélemény az Egyesült Királyságnak az Unióból való, megállapodás nélküli 
kilépésével járó, a tagállamokra háruló súlyos pénzügyi terhek fedezése 
érdekében a tagállamoknak nyújtandó pénzügyi támogatásról 
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Tisztelt Elnök Úr!

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) módosításáról szóló bizottsági javaslatot 
véleményezésre a Költségvetési Bizottság elé terjesztették. Tudomásom szerint a Regionális 
Fejlesztési Bizottság az egyszerűsített eljárás keretében 2019. október 2-án szándékozik 
jelentést elfogadni e tárgyban.

A javaslat célja az EUSZA alkalmazási körének kiterjesztése annak érdekében, hogy európai 
szintű szolidaritást tanúsítva az alap támogatást nyújtson a leginkább érintett tagállamoknak 
azon pénzügyi terhek viseléséhez, melyek az Egyesült Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépése miatt hárulnak az említett tagállamokra. A szubszidiaritás 
elvével összhangban a javaslat egyértelműen meghatározza azokat a támogathatósági 
kritériumokat, melyek fennállása esetén az EUSZA igénybe vehető. Az ezen eszköz alapján 
nyújtott támogatás ezért az adott tagállam gazdasági és pénzügyi helyzetére nézve komoly 
következményekkel járó költségekre korlátozódik.

Szeretném hangsúlyozni, hogy e javaslat egyértelműen megerősíti a Parlament régóta fennálló 
azon meggyőződését, miszerint a jelenlegi költségvetési keret nem biztosítja a szükséges 
rugalmasságot.

A Költségvetési Bizottság fenntartások nélkül üdvözli, hogy az EUSZA-finanszírozást azon 
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tagállamok megsegítésére használják fel, amelyekre a közvetlenül a megállapodás nélküli 
brexitből eredő pénzügyi terhek hárulnak, ha és amennyiben e válság önálló kezelése 
meghaladja a tagállamok költségvetési képességét. A bizottság meglátása szerint ez 
összhangban áll az Alap azon alapelvével, hogy katasztrófahelyzetekben valódi uniós 
szolidaritást biztosítson. A bizottság ennélfogva egyetért azzal, hogy az EUSZA-forrásokat fel 
lehet használni például az érintett vállalkozásokra vonatkozó egyedi támogatási programok 
létrehozásához kapcsolódó költségek és a közigazgatásra háruló, a további infrastrukturális 
létesítmények kialakításával és a többletszemélyzet felvételével járó költségek fedezésére, a 
felmerülő pénzügyi teher legfeljebb 5%-a erejéig. A bizottság megjegyzi, hogy a brexittel 
kapcsolatos kérelmek támogathatósági minimumértékeit javasolja a természeti katasztrófák 
esetében alkalmazottakhoz képest a felére, a GNI 0,3%-ára, vagy 2011-es árakon 1,5 milliárd 
euróra csökkenteni. Üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy a kifizethető előlegek szintjét a 
tagállamok kérésére 10%-ról és legfeljebb 30 millió euróról 25%-ra és legfeljebb 100 millió 
euróra emeljék mind a brexittel kapcsolatos, mind az azzal nem kapcsolatos ügyek esetén. 
Végezetül megjegyzi, hogy az éves költségvetésben e célra elkülönített teljes keretösszeget 
évenként 50-ről 100 millió euróra kellene emelni a költségvetési források időben való 
rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. Az utóbbi két javaslat remélhetőleg hozzájárul 
majd az EUSZA előlegfizetési rendszerének megfelelőbb és gyakoribb használatához. 

A bizottság egyik fő fenntartása az, hogy semmilyen, a brexittel kapcsolatos beavatkozás nem 
történhet az Alap eredeti rendeltetése, azaz a jelentős természeti katasztrófához kapcsolódó 
kérelmek kárára. A jelek szerint erre vonatkozóan biztosítékot építettek be a javaslatba, a 
brexittel kapcsolatos kérelmek számára rendelkezésre álló összegeket a 2019. és 2020. évi 
EUSZA-keret legfeljebb 50%-ára, azaz a két évben folyó árakon összesen legfeljebb 591,65 
millió euróra korlátozva. Emellett a legfeljebb 5%-os visszatérítési arány is még kiigazítható 
lefelé, amennyiben a rendelkezésre álló költségvetés elégtelennek bizonyul. E rendelkezések 
elvben biztosítják a finanszírozás kiegyensúlyozott elosztását és az igénylési sorrend elvén 
alapuló forgatókönyv elkerülését. 
Míg a Költségvetési Bizottság elégedett a Bizottság által javasolt jogi rendelkezésekkel, 2019 
és 2020 során folyamatos tájékoztatást vár el a Bizottságtól a beérkező kérelmekről és az 
EUSZA keretében rendelkezésre álló forrásokról.

Összegzésképpen: a bizottság koordinátorai megvizsgálták e javaslatot, és felkértek, hogy 
írásban tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság támogatja az Európai Szolidaritási Alapról 
szóló rendeletnek a Bizottság által javasoltak szerinti módosítását.
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