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Vážený pán predseda,

Výboru pre rozpočet bol postúpený návrh Komisie na zmenu nariadenia o Fonde solidarity 
Európskej únie (FSEÚ), aby k nemu zaujal stanovisko. Pokiaľ viem, Výbor pre regionálny 
rozvoj plánuje 2. októbra 2019 prijať správu v rámci zjednodušeného postupu.

Cieľom návrhu je rozšíriť rozsah pôsobnosti FSEÚ, aby bolo možné preukázať európsku 
solidaritu s najvážnejšie postihnutými členskými štátmi tým, že sa im z fondu poskytne 
pomoc pri znášaní finančnej záťaže, ktorá im vznikne v dôsledku vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie bez dohody. V súlade so zásadou subsidiarity sa v ňom vymedzujú jasné 
kritériá oprávnenosti pre mobilizáciu FSEÚ. Pomoc v rámci tohto nástroja sa preto obmedzí 
na náklady so závažnými dôsledkami na hospodársku a finančnú situáciu daného členského 
štátu.

Chcel by som zdôrazniť, že tento návrh jasne potvrdzuje dlhodobé presvedčenie Parlamentu, 
že súčasný rozpočtový rámec neposkytuje takú mieru flexibility, akú potrebujeme.

Výbor pre rozpočet bezvýhradne víta použitie finančných prostriedkov z FSEÚ na pomoc 
členským štátom znášať finančnú záťaž, ktorá priamo vyplýva z vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z EÚ bez dohody, v prípade, že táto záťaž prekročí rozpočtovú schopnosť 
členského štátu vyrovnať sa s touto krízou samostatne. Zastáva názor, že je to v súlade 
so základným princípom fondu, ktorým je skutočná solidarita EÚ v prípadoch katastrof. 
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Súhlasí teda s tým, že finančné prostriedky z FSEÚ by sa mohli použiť napríklad na pokrytie 
nákladov na vytvorenie konkrétnych schém pomoci pre postihnuté podniky a nákladov, ktoré 
vzniknú orgánom verejnej správy v súvislosti s vytvorením ďalších zariadení infraštruktúry 
a prijímaním ďalších zamestnancov, a to v sadzbe až do 5 % z celkovej finančnej záťaže. 
Výbor berie na vedomie, že minimálne prahové hodnoty oprávnenosti pre žiadosti súvisiace 
s brexitom by podľa návrhu mali byť o polovicu nižšie ako hodnoty, ktoré sa uplatňujú 
v prípade prírodných katastrof, t. j. mali by sa znížiť na 0,3 % HND alebo na 1,5 mld. EUR 
v cenách roku 2011. Víta návrh Komisie na zvýšenie úrovne zálohových platieb, ktoré možno 
na žiadosť členského štátu vyplatiť, z 10 % a maximálne 30 miliónov EUR na 25 % 
a maximálne 100 miliónov EUR, a to tak v prípadoch súvisiacich s brexitom, ako aj 
v prípadoch, ktoré s brexitom nesúvisia. Napokon poznamenáva, že celková suma vyčlenená 
v ročnom rozpočte na tento účel by sa mala zvýšiť z 50 na 100 miliónov EUR ročne, aby sa 
zabezpečila včasná dostupnosť rozpočtových zdrojov. Posledné dva návrhy by mali prispieť 
k tomu, aby systém zálohových platieb FSEÚ fungoval uspokojivejšie a aby sa častejšie 
používal.

Jednou z hlavných obáv výboru je, aby intervencie z FSEÚ v prípadoch súvisiacich 
s brexitom neboli na úkor žiadostí súvisiacich s veľkými prírodnými katastrofami, pre ktoré 
bol fond pôvodne zriadený. Zdá sa, že záruka, ktorá to má zabezpečiť, je už zapracovaná 
do návrhu, a to vo forme obmedzenia disponibilnej sumy na žiadosti súvisiace s brexitom 
na maximálne 50 % prostriedkov z FSEÚ na roky 2019 a 2020, t. j. maximálne celkom 
591,65 miliónov EUR v bežných cenách počas dvoch rokov. Rovnako aj mieru úhrad 
vo výške maximálne 5 % možno znížiť, ak dostupný rozpočet nebude dostatočný. Týmito 
ustanoveniami by sa malo zabezpečiť vyvážené rozdelenie finančných prostriedkov a zabrániť 
tomu, aby sa prostriedky prideľovali len na žiadosti, ktoré boli podané najskôr. 
Výbor pre rozpočet je síce spokojný s právnymi ustanoveniami, ktoré navrhuje Komisia, 
ale žiada, aby ho Komisia podrobne informovala o všetkých podaných žiadostiach 
a o dostupnosti finančných prostriedkov z FSEÚ v rokoch 2019 a 2020.

Koordinátori výboru posúdili tento návrh a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočil, 
že tento výbor podporuje zmenu nariadenia o Fonde solidarity Európskej únie, ktorú navrhla 
Komisia.

S úctou

Johan Van Overtveldt 


