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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre regionálny rozvoj
predseda

23.10.2020

pán Johan Van Overtveldt
predseda
Výbor pre rozpočet
BRUSEL

Vec: Stanovisko k mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia 
pomoci Chorvátsku a Poľsku v súvislosti so živelnou pohromou a poskytnutia 
zálohových platieb pre Grécko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, 
Portugalsko a Španielsko v súvislosti so závažným ohrozením verejného zdravia 
(COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

Vážený pán predseda,

návrh Komisie na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity 
Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Chorvátsku a Poľsku v súvislosti so živelnou 
pohromou a poskytnutia zálohových platieb pre Grécko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, 
Nemecko, Portugalsko a Španielsko v súvislosti so závažným ohrozením verejného zdravia 
(COM(2020)0960) bol postúpený Výboru pre regionálny rozvoj, aby k nemu vypracoval 
stanovisko. Čoskoro prijmete vo Výbore pre rozpočet správu o tomto návrhu.

Týmto návrhom sa mobilizuje FSEÚ vo výške 823 548 633 EUR s cieľom poskytnúť pomoc:

• Chorvátsku v súvislosti so zemetrasením, ktoré zasiahlo mesto Záhreb a župy Záhreb 
a Krapina-Zagorje v marci 2020 (683 740 523 EUR);

• Poľsku v súvislosti s povodňami, ktoré postihli Podkarpatské vojvodstvo v júni 2020 
(7 071 280 EUR); a

• siedmim členským štátom (Grécko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, 
Portugalsko a Španielsko) v súvislosti so zálohovými platbami v reakcii na závažné 
ohrozenie verejného zdravia spôsobené pandémiou COVID-19 začiatkom roka 2020 
(132 736 830 EUR).



PE659.000v01-00 2/2 AL\1215835SK.docx

SK

Pravidlá uplatniteľné na finančné príspevky z FSEÚ sú stanovené v nariadení Rady (ES) č. 
2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie.

Ide o prvú mobilizáciu FSEÚ v kontexte závažného ohrozenia verejného zdravia v 
nadväznosti na zmeny zavedené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/461 z 
30. marca 2020, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytnúť 
finančnú pomoc členským štátom a krajinám rokujúcim o pristúpení k Únii, ktoré sú vážne 
postihnuté závažným ohrozením verejného zdravia. V súvislosti s pandémiou COVID-19 sa 
táto mobilizácia týka len tých členských štátov, ktoré požiadali o zálohu; žiadosti o 
mobilizáciu od iných členských štátov a kandidátskych krajín sa posúdia neskôr.

Koordinátori výboru posúdili tento návrh a požiadali ma, aby som Vás písomne informoval o 
tom, že väčšina členov výboru nemá žiadne námietky voči tejto mobilizácii FSEÚ na účely 
pridelenia uvedených súm podľa návrhu Komisie.

S úctou

Younous Omarjee

 


