
PR\1190361SK.docx PE640.619v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre rozpočet

2019/2027(BUD)

7.10.2019

NÁVRH SPRÁVY
o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu 
solidarity Európskej únie s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci 
všeobecného rozpočtu Únie na rok 2020
(COM(2019)0252 – C9-0008/2019 – 2019/2027(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier



PE640.619v01-00 2/7 PR\1190361SK.docx

SK

PR_BUD_Funds

OBSAH

strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU .......................................................3

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ............................4

DÔVODOVÁ SPRÁVA.............................................................................................................6



PR\1190361SK.docx 3/7 PE640.619v01-00

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity 
Európskej únie s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu 
Únie na rok 2020
(COM(2019)0252 – C9-0008/2019 – 2019/2027(BUD))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0252 – 
C9-0008/2019),

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa 
zriaďuje fond solidarity Európskej únie1,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým 
sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 20202, a najmä na jeho článok 
10,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 
otázkach a riadnom finančnom hospodárení3, a najmä na jej bod 11,

– so zreteľom na výsledky trialógu z xxx,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0000/2019),

A. keďže v súlade s článkom 4a ods. 4 nariadenia (ES) č. 2012/2002 sa na vyplácanie záloh 
prostredníctvom rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie dáva 
k dispozícii suma 50 000 000 EUR;

1. schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2. poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady 
a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

1 Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
2 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
3 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
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PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh 
v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2020

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje 
fond solidarity Európskej únie1, a najmä na jeho článok 4a ods. 4, 

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 
otázkach a riadnom finančnom hospodárení2, a najmä na jej bod 11,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1) Cieľom Fondu solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“) je umožniť Únii reagovať 
rýchlym, účinným a pružným spôsobom na núdzové situácie a prejaviť tak solidaritu 
s obyvateľstvom regiónov postihnutých katastrofami.

(2) Fond nemá prekročiť maximálnu ročnú sumu 500 000 000 EUR (v cenách roku 2011), 
ako je stanovené v článku 10 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/20133.

(3) V článku 4a ods. 4 nariadenia (ES) č. 2012/2002 sa stanovuje, že ak je to potrebné 
s cieľom zabezpečiť včasnú dostupnosť rozpočtových zdrojov, môže sa z fondu 
uvoľniť suma do maximálnej výšky 50 000 000 EUR na vyplatenie záloh, pričom 
zodpovedajúce rozpočtové prostriedky sa zahrnú do všeobecného rozpočtu Únie.

(4) S cieľom zabezpečiť včasnú dostupnosť dostatočných rozpočtových prostriedkov 
vo všeobecnom rozpočte Únie na rok 2020 by sa mal fond mobilizovať vo výške 
50 000 000 EUR na vyplácanie záloh.

(5) S cieľom minimalizovať čas potrebný na mobilizáciu fondu by sa toto rozhodnutie 
malo uplatňovať od začiatku rozpočtového roku 2020,

1 Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
2 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
3 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný 
finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).
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PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE: 

Článok 1
V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2020 sa mobilizuje Fond solidarity 
Európskej únie s cieľom poskytnúť sumu 50 000 000 EUR vo viazaných a platobných 
rozpočtových prostriedkoch na vyplácanie záloh.

Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2020.

V Bruseli ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) bol zriadený, aby Únia mohla reagovať na núdzové 
situácie spôsobené veľkými prírodnými katastrofami a prejaviť európsku solidaritu s regiónmi 
v Európe postihnutými katastrofami. Z fondu môže byť poskytnutá finančná pomoc členským 
štátom a krajinám, ktoré sa zúčastňujú na prístupových rokovaniach, v prípade „veľkej živelnej 
pohromy“, t. j. ak priame škody spôsobené katastrofou presiahnu sumu 3 miliardy EUR 
v cenách roku 2011, resp. 0,6 % HND danej krajiny, podľa toho, ktorá suma je nižšia. Fond 
možno mobilizovať aj v prípade regionálnej katastrofy. Podmienky mobilizácie FSEÚ sú 
stanovené v príslušnom základnom akte [nariadení Rady (ES) č. 2012/2002], ktorý bol 
zmenený v roku 2014 [nariadením (EÚ) č. 661/2014)]. 

Nariadenie o VFR na roky 2014 – 20204 (článok 10) umožňuje mobilizáciu fondu v rámci 
ročného stropu 500 miliónov EUR (v cenách roku 2011) nad rámec príslušných okruhov 
finančného rámca.

Súčasný návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady nesúvisí s konkrétnou katastrofou. 
Skôr je jeho cieľom zahrnúť do všeobecného rozpočtu Únie na rok 2020 sumu 50 miliónov 
EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch, aby v prípade, že sa budúci rok 
vyskytne nejaká katastrofa, bolo možné včas a účinne vyplácať zálohy.

Táto možnosť, ktorú Európsky parlament výrazne podporuje, existuje od reformy v roku 2014 
a je stanovená v článku 4a pozmeňujúceho nariadenia5. Zámerom zákonodarcu bolo urýchliť 
vyplácanie pomoci, aspoň jej časti, postihnutým krajinám vyplatením zálohy, zatiaľ čo 
rozhodovací proces mobilizácie celej podpory ešte stále prebiehal. Tým sa zabezpečí včasná 
dostupnosť rozpočtových zdrojov a zvýši sa účinnosť fondu. 

Treba poznamenať, že zálohu možno poskytnúť na žiadosť členského štátu a po tom, ako 
Komisia predbežne posúdi príslušnú žiadosť o poskytnutie prostriedkov z FSEÚ. Výška zálohy 
by nemala presiahnuť 10 % predpokladanej výšky finančného príspevku a ani sumu 
30 miliónov EUR. Vyplatením zálohy nie je dotknuté konečné rozhodnutie o mobilizácii fondu. 
Neoprávnene vyplatené zálohy vymáha od členských štátov Európska komisia. 

Vyplácanie pomoci je od reformy z roku 2014 rýchlejšie, pričom priemerný čas potrebný na 
celý rozhodovací proces sa znížil o 12 %. Mobilizácia FSEÚ a vyplatenie podpory EÚ v plnej 
výške však stále trvá v priemere jeden rok. V hĺbkovom hodnotení sa zistilo6, že priestor pre 
ďalšie skrátenie času v rámci súčasného regulačného prostredia je veľmi obmedzený. Možnosť 
čiastočnej zálohovej platby je preto naďalej ešte relevantnejšia. 

Z údajov o vykonávaní vyplýva, že 15 z doposiaľ 32 žiadostí, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti 
zmeneného nariadenia, obsahovalo žiadosť o zálohové platby a 11 z týchto žiadostí bolo 
schválených, pričom väčšinou išlo o pomerne malé sumy. Celková výška zálohových platieb 
v tomto období dosiahla takmer 40 miliónov EUR, t. j. zlomok prostriedkov, ktoré boli 
teoreticky k dispozícii. Podľa hodnotiteľov bol priemerný čas pre vyplatenie zálohy približne 1 
mesiac od predloženia úplnej žiadosti. 

4 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
5 Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 143.
6 Hodnotenie Fondu solidarity Európskej únie 2002 – 2017, SWD(2019) 186 final, 15.5.2019.
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Na základe týchto zistení spravodajkyňa žiada Komisiu, aby posúdila, či je súčasný systém 
zálohových platieb primeraný, a presne uviedla prekážky, ktoré odrádzajú členské štáty od 
podania žiadostí. Okrem toho spravodajkyňa žiada Komisiu, aby pouvažovala nad tým, ako 
možno dosiahnuť, aby dotknuté členské štáty využívali možnosť zálohovej platby. Môže sa to 
spojiť s návrhom pozmeňujúceho nariadenia7, ktorý Parlament v súčasnosti skúma a v ktorom 
Komisia navrhuje zvýšiť výšku zálohových platieb na 25 % očakávaného príspevku z FSEÚ, 
pričom horná hranica by bola maximálne 100 miliónov EUR, a zvýšiť celkovú výšku 
rozpočtových prostriedkov na zálohy z FSEÚ v ročnom rozpočte z 50 miliónov EUR na 100 
miliónov EUR.

Spravodajkyňa by chcela pripomenúť, že FSEÚ, ktorý od svojho vzniku umožnil EÚ 
poskytovať pomoc v reakcii na širokú škálu veľkých prírodných javov prakticky v každom 
členskom štáte Únie a mimo nej, je naďalej jedným z najsilnejších symbolov solidarity EÚ 
v časoch núdze. Vzhľadom na to, že zmena klímy si vyberá čoraz väčšiu daň z hľadiska počtu, 
rozsahu a závažnosti prírodných katastrof, ktoré postihujú členské štáty EÚ a jej obyvateľov, 
je ešte dôležitejšie optimalizovať pripravenosť a účinnosť tohto cenného mechanizmu podpory 
EÚ. Spravodajkyňa je pevne presvedčená, že schopnosť rýchlej reakcie, a to aj prostredníctvom 
účinnejšieho systému zálohových platieb, pomôže Únii preukázať jej solidaritu s postihnutými 
členskými štátmi a regiónmi.

Spravodajkyňa preto odporúča, aby boli navrhované sumy zálohových platieb zahrnuté 
do rozpočtu na rok 2020.

7 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) 
č. 2012/2002 s cieľom poskytnúť finančnú pomoc členským štátom na pokrytie vážnej 
finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie 
bez dohody, 4.9.2019, COM(2019) 399 final, 2019/0183 (COD).


