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Tárgy: Vélemény a Horvátországnak és Lengyelországnak természeti katasztrófával 
kapcsolatban nyújtandó segítség, valamint a Horvátországnak, Németországnak, 
Görögországnak, Magyarországnak, Írországnak, Portugáliának és 
Spanyolországnak népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban fizetendő 
előlegek biztosítása céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának 
igénybevételéről (COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

Tisztelt Elnök Úr!

A Horvátországnak és Lengyelországnak természeti katasztrófával kapcsolatban nyújtandó 
segítség, valamint a Horvátországnak, Németországnak, Görögországnak, Magyarországnak, 
Írországnak, Portugáliának és Spanyolországnak népegészségügyi szükséghelyzettel 
kapcsolatban fizetendő előlegek biztosítása céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának 
igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslatot 
(COM(2020)0960) véleménynyilvánítás céljából a Regionális Fejlesztési Bizottsághoz 
utalták. E javaslatról Önök a Költségvetési Bizottságban hamarosan jelentést fogadnak el.

A javaslat az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA) keretében 823 548 633 euró 
összeget mozgósítana annak érdekében, hogy segítséget nyújtson:

• Horvátország számára a Zágráb városát, valamint a Zágráb és a Krapina-Zagorje 
megyét 2020 márciusában sújtó földrengéssel kapcsolatban (683 740 523 euró);

• Lengyelország számára a Podkarpackie vajdaságban 2020 júniusában bekövetkezett 
áradásokkal kapcsolatban (7 071 280 euró); valamint

• hét tagállam (Horvátország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, 
Portugália és Spanyolország) számára  a Covid19-világjárvány által 2020 elején 
okozott súlyos népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban fizetendő előlegek 
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tekintetében.

Az EUSZA keretében nyújtható pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai 
Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK 
tanácsi rendelet írja elő.

A 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek a jelentős közegészségügyi szükséghelyzet által 
súlyosan érintett tagállamoknak és az Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató országoknak 
nyújtandó pénzügyi támogatás nyújtása céljából történő módosításáról szóló, 2020. március 
30-i  (EU) 2020/461 európai parlamenti és tanácsi rendelet által bevezetett változtatásokat 
követően ez az EUSZA első igénybevétele egy súlyos közegészségügyi vészhelyzettel 
összefüggésben. Az igénybevétel a Covid19-világjárvány kapcsán egyedül azon tagállamokat 
érinti, amelyek előleget kértek; más tagállamoknak és tagjelölt országoknak az alap igénybe 
vételére irányuló kérelmeit későbbi időpontban vizsgálják majd meg.

A bizottsági koordinátorok értékelték a javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam 
Önt arról, hogy a bizottság többségének nincs kifogása az EUSZA igénybevétele ellen a 
Bizottság által javasolt, fent említett összegekben.
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