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Vec: Stanovisko k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii 
Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku a 
Francúzsku v súvislosti so živelnými pohromami a Albánsku, Belgicku, Česku, 
Čiernej Hore, Estónsku, Francúzsku, Grécku, Chorvátsku, Írsku, Lotyšsku, Litve, 
Luxembursku, Maďarsku, Nemecku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku, Srbsku, 
Španielsku a Taliansku v súvislosti so závažným ohrozením verejného zdravia 
(COM(2021)0201 – 2021/0077(BUD))

Vážený pán Van Overtveldt,

návrh Komisie na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity 
Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku a Francúzsku v súvislosti so živelnými 
pohromami a Albánsku, Belgicku, Česku, Čiernej Hore, Estónsku, Francúzsku, Grécku, 
Chorvátsku, Írsku, Lotyšsku, Litve, Luxembursku, Maďarsku, Nemecku, Portugalsku, 
Rakúsku, Rumunsku, Srbsku, Španielsku a Taliansku v súvislosti so závažným ohrozením 
verejného zdravia  (COM(2021)0201 final) bol postúpený Výboru pre regionálny rozvoj na 
vypracovanie stanoviska. Pokiaľ viem, Výbor pre rozpočet má v úmysle prijať 10. mája 2021 
svoju správu o tomto návrhu.

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na mobilizáciu FSEÚ v súlade s nariadením Rady (ES) 
č. 2012/2002 v znení zmien vo výške 484 199 841 EUR na poskytnutie pomoci Grécku 
a Francúzsku v nadväznosti na regionálne živelné pohromy, ktoré zasiahli tieto krajiny 
v priebehu roka 2020, ako aj vyššie uvedeným 20 členským štátom a prístupovým krajinám 
v reakcii na závažné ohrozenie verejného zdravia spôsobené pandémiou COVID-19 v roku 
2020.

Podľa návrhu Komisie by mala byť táto suma krytá z:

a) návrhu opravného rozpočtu (NOR) č. 2/2021, v ktorom sa navrhuje prenos sumy 
47 981 598 EUR z nevyužitých prostriedkov pridelených na rok 2020 priamo do 
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operačného rozpočtového riadku FSEÚ,
b) DEC č. 03/2021, v ktorom sa navrhuje presunúť sumu 427 543 750 EUR z riadku Rezerva 

na solidaritu a núdzovú pomoc (SEAR) do operačného rozpočtového riadku FSEÚ (v 
záväzkoch aj platbách), 

c) rozpočtových prostriedkov už zahrnutých do všeobecného rozpočtu na rok 2021 (v 
záväzkoch a platbách) na vyplácanie záloh v súlade s článkom 4a ods. 4 nariadenia o FSEÚ, 
ktoré sa použijú na vyplatenie 8 674 493 EUR v súvislosti so zálohami na regionálne 
živelné pohromy v Grécku a Francúzsku.

Zálohy na prípady súvisiace s ochorením COVID-19 vo výške 132 736 830 EUR boli vyplatené 
z prostriedkov pridelených z FSEÚ na rok 2020.

Výbor pre regionálny rozvoj (REGI) si je vedomý zmeny spôsobu, akým sa rozpočtové 
prostriedky pre FSEÚ poskytujú podľa zrevidovaného nariadenia o VFR na roky 2021 – 2027 
(článok 9). Ako sa uvádza vo Vašom liste z 30. marca 2021, nový postup založený skôr na 
žiadostiach o presun než na návrhoch opravných rozpočtov podlieha prísnym zákonným 
lehotám, čo si vyžaduje ich rýchle spracovanie zo strany výboru REGI aj výboru BUDG. 

Z tohto dôvodu koordinátori výboru REGI dôsledne posúdili tento návrh a požiadali ma, aby 
som Vás informoval o tom, že väčšina členov výboru súhlasí s touto mobilizáciou Fondu 
solidarity Európskej únie na účely pridelenia uvedenej sumy podľa návrhu Komisie.

S úctou

Younous OMARJEE


