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NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. víta nedávne rozšírenie tematického rozsahu pôsobnosti Fondu solidarity Európskej 
únie (FSEÚ) v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou COVID-19 tak, aby zahŕňal 
závažné ohrozenie verejného zdravia, s cieľom pomôcť členským štátom pri 
poskytovaní pomoci vrátane lekárskej pomoci postihnutým obyvateľom;

2. zdôrazňuje, že od reformy v roku 2014 sa čerpanie pomoci urýchlilo, a žiada, aby 
Komisia ďalej urýchlila platby, poskytla vnútroštátnym orgánom technickú pomoc v 
procese podávania žiadostí a zabezpečila včasné posudzovanie žiadostí; dôrazne 
podporuje nedávnu reformu systému zálohových platieb, ktorou sa zvyšuje úroveň 
záloh z 10 % na 25 % očakávaného príspevku a z maximálnej výšky 30 miliónov EUR 
na 100 miliónov EUR; zdôrazňuje, že sa ukázalo, že to má priaznivý vplyv na účinnosť 
fondu, najmä v regiónoch a obciach s obmedzenými alternatívnymi zdrojmi 
financovania; kladie však otázku, či reforma rieši všetky prekážky, ktoré v súčasnosti 
bránia členským štátom žiadať o zálohové platby, a to vzhľadom na nízku mieru 
žiadostí; žiada Komisiu, aby zvážila ďalšie spôsoby podpory tejto možnosti, a to v 
rámci dialógu s orgánmi členských štátov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby čo 
najrýchlejšie vyplatila zálohy, pokiaľ ide o žiadosti v súvislosti s COVID-19;

3. uznáva, že zmena klímy si v prvom rade vyžaduje prístup preventívnej politiky v súlade 
s Parížskou dohodou a zelenou dohodou a že FSEÚ nie je nástrojom, ktorý by umožnil 
rýchly zásah v prípade katastrof; kladie si však otázku, či je fond primerane 
prispôsobený na riešenie budúcich dôsledkov zmeny klímy, najmä pre ostrovy a 
pobrežné regióny, ktoré sú obzvlášť ohrozené prírodnými katastrofami;

4. víta návrh Komisie z 27. mája 2020 na zvýšenie maximálnej ročnej sumy FSEÚ v rámci 
budúceho dlhodobého rozpočtu na 1 miliardu EUR (v cenách z roku 2018), o čo 
Parlament žiada už od začiatku; pýta sa však, či táto suma bude vzhľadom na rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti fondu a rýchly vývoj zmeny klímy, v dôsledku ktorého sú prírodné 
katastrofy častejšie a nepredvídateľnejšie, postačovať na pokrytie všetkých oprávnených 
žiadostí v nadchádzajúcich rokoch;

5. žiada Komisiu, aby navrhla revíziu nariadenia, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť čo 
najskôr v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci (VFR), s cieľom zjednodušiť a 
urýchliť postup podávania žiadostí pre členské štáty, zvýšiť úroveň zálohových platieb 
na 33 %, urýchliť konečné vyplácanie prostriedkov, plne začleniť zásadu „lepšej 
opätovnej výstavby“ do článku 3 nariadenia o FSEÚ a zahrnúť rozmer ostrova a 
pobrežia s cieľom zohľadniť rozmer adaptácie na zmenu klímy na týchto územiach, 
ktoré sú osobitne ohrozené;

6. zdôrazňuje, že využívanie FSEÚ podnietilo vzdelávanie v oblasti politík zo strany 
vnútroštátnych a miestnych orgánov, čo ich povedie k tomu, aby posúdili svoje širšie 
opatrenia na riadenie rizika katastrof; žiada Komisiu, aby vytvorila a riadila sieť 
koordinátorov FSEÚ z členských štátov s cieľom vymieňať si osvedčené postupy a 
praktické rady o predkladaní žiadostí;
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7. poukazuje na významné potenciálne synergie medzi FSEÚ a ostatnými fondmi a 
politikami Únie; žiada, aby sa tieto synergie v plnej miere využili;

8. žiada Komisiu, aby v súlade s Parížskou dohodou a so zelenou dohodou zabezpečila 
odolnejšie a ekologickejšie investície a projekty obnovy a aby radšej modernizovala 
infraštruktúru na novšie a spoľahlivejšie normy, a nekopírovala iba podmienky, ktoré 
existovali pred vznikom udalosti;

9. odporúča, aby sa ako ďalší znak solidarity s tretími krajinami na ceste k vstupu do EÚ 
rozšírila oprávnenosť v rámci fondu na potenciálne kandidátske krajiny;

10. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, na základe dôkazov získaných 
prostredníctvom prieskumov Eurobarometra je pravdepodobné, že iba 15 % obyvateľov 
EÚ si plne uvedomuje využívanie fondu na úrovni jednotlivej krajiny; opakuje, že je 
dôležité informovať verejnosť o hmatateľných výhodách, ktoré vyplývajú z FSEÚ; 
vyzýva príslušné regionálne a miestne orgány, aby vykonávali komunikačné stratégie s 
cieľom jasne upozorniť občanov na pomoc, ktorú poskytuje FSEÚ; vyzýva Komisiu, 
aby zintenzívnila svoje úsilie v oblasti komunikácie s cieľom zlepšiť informovanosť 
verejnosti o intervenciách financovaných z prostriedkov z FSEÚ a aby v rámci budúcej 
revízie nariadenia posúdila možnosť uložiť zvýhodnenej krajine povinnosť informovať 
o finančnej podpore EÚ určenej na vykonávané operácie;

11. zdôrazňuje, že udeľovanie, riadenie a vykonávanie grantov z FSEÚ by malo byť čo 
najtransparentnejšie a že granty sa musia využívať v súlade so zásadami riadneho 
finančného hospodárenia.
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