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Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za proračun je bil zaprošen, da pripravi mnenje o predlogu Komisije za spremembo 
uredbe o Solidarnostnem skladu Evropske unije. Kolikor mi je znano, namerava Odbor za 
regionalni razvoj 2. oktobra 2019 sprejeti poročilo po poenostavljenem postopku.

Namen predloga je razširiti področje uporabe Solidarnostnega sklada EU, da bi izkazali 
evropsko solidarnost do najbolj prizadetih držav članic, in sicer z zagotavljanjem pomoči iz 
sklada, da bi države lažje krile finančno breme zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije 
brez dogovora. V skladu z načelom subsidiarnosti predlog opredeljuje jasna merila za 
upravičenost do uporabe sredstev Solidarnostnega sklada EU. Pomoč v okviru tega 
instrumenta bo zato omejena na stroške, ki imajo resne posledice za gospodarske in finančne 
razmere v določeni državi članici.

Poudariti želim, da ta predlog jasno potrjuje dolgoletno prepričanje Parlamenta, da sedanji 
proračunski okvir ne zagotavlja dovolj potrebne prožnosti.

Odbor za proračun brez zadržkov pozdravlja uporabo sredstev Solidarnostnega sklada EU za 
pomoč državam članicam pri prevzemanju finančnega bremena, ki bi bil neposredna 
posledica brexita brez dogovora, če in kadar koli to breme preseže proračunske zmožnosti 
same države članice. Meni, da je to v skladu z osnovnim načelom Sklada o dejanski 
solidarnosti EU v primeru nesreč. Zato se strinja, da bi se sredstva Solidarnostnega sklada EU 
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lahko uporabila na primer za kritje stroškov vzpostavitve posebnih shem pomoči za prizadeta 
podjetja in stroškov za javne uprave v smislu vzpostavitve dodatne infrastrukture in 
zaposlovanja dodatnega osebja, in sicer do 5 % finančnega bremena. Odbor jemlje na znanje 
predlog, da se minimalni pragi upravičenosti za vloge, povezane z brexitom, prepolovijo na 
0,3 % BND ali 1,5 milijarde EUR v cenah iz leta 2011, v primerjavi s tistimi, ki veljajo v 
primeru naravne nesreče. Pozdravlja predlog Komisije, da se na zahtevo države članice 
povišajo ravni predplačil, ki se lahko izplačajo, z 10 % in največ 30 milijonov EUR na 25 % 
in največ 100 milijonov EUR, tako za primere, ki so povezani z brexitom, kot za druge 
primere. Poleg tega ugotavlja, da bi bilo treba temu namenjena skupna sredstva v letnem 
proračunu povečati s 50 milijonov EUR na 100 milijonov EUR na leto, da bi tako zagotovili 
pravočasno razpoložljivost proračunskih sredstev. Upati je, da bosta zadnja predloga 
prispevala k temu, da bo sistem predplačil Solidarnostnega sklada EU bolj zadovoljiv in 
večkrat uporabljen.

Eden glavnih pomislekov odbora je, da nobeno ukrepanje Solidarnostnega sklada EU v zvezi 
z brexitom ne bi smelo iti na račun vlog, povezanih z večjo naravno nesrečo, kar je prvotni 
namen sklada. Zdi se, da je tonamenski zaščitni ukrep vključen v predlog, saj so zneski, ki so 
na voljo za vloge, povezane z brexitom, omejeni na največ 50 % sredstev Solidarnostnega 
sklada EU za leti 2019 in 2020, tj. skupno največ 591,65 milijona EUR v tekočih cenah za 
dve leti. Tudi stopnja povračila v višini največ 5 % se lahko popravi navzdol, če bi se 
razpoložljivi proračun izkazal za nezadostnega. Te določbe bi morale zagotoviti uravnoteženo 
razdelitev sredstev in preprečiti možnost pojava „kdor prej pride, prej melje“. 
Odbor za proračun je zadovoljen s pravnimi določbami, ki jih je predlagala Komisija, vendar 
želi, da bi ga Komisija redno obveščala o vseh prejetih vlogah in o razpoložljivosti sredstev v 
Solidarnostnem skladu EU v letih 2019 in 2020.

Koordinatorji odbora so predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da odbor podpira 
spremembo Uredbe o Solidarnostnem skladu EU spremeni, kot je predlagala Komisija.

S spoštovanjem!

Johan Van Overtveldt


