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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Opis návrhu

Návrh je založený na súčasnom nariadení o Fonde solidarity Európskej únie (EUSF)1, ktoré 
bude zrušené s účinnosťou od 1. januára 2007, keď začne platiť nové navrhnuté nariadenie. 
Hlavné vlastnosti a podstatné rozdiely sú: 

- geografický rozsah platnosti zostáva nezmenený (je obmedzený na členské štáty a krajiny 
rokujúce o vstupe do EÚ);

- tematický rozsah platnosti je rozšírený tak, že pokrýva nielen veľké krízové situácie 
spôsobené prírodnými katastrofami, ale i priemyselné a technologické katastrofy, 
verejné zdravotné záchranné akcie a teroristické činy;

- fond sa naďalej obmedzuje na „veľké“ katastrofy.

Na účely tohto nariadenia katastrofa sa považuje za veľkú, ak jej výsledkom je aspoň 
v jednom oprávnenom štáte priama škoda, ktorej odhadovaná suma presahuje 1 miliardu eur   
v cenách z roku 2007, alebo presahuje 0,5% hrubého národného dôchodku príslušného štátu. 

Toto je zmena v kvantitatívnych kritériách v porovnaní so súčasnými právnymi predpismi, 
ktoré charakterizujú katastrofu ako veľkú vtedy, ak zapríčiní škodu vyše 3 miliárd eur alebo 
vyššiu, než je 0,6% HND členského štátu. 

Rozpočtové dôsledky

Návrh zostáva v súlade so súčasným Fondom solidarity, pretože poskytuje finančnú podporu 
na okamžitú nápravu a pomoc na žiadosť členského štátu alebo kandidátskej krajiny.

Komisia navrhuje, aby bol Fond zaradený do kapitoly 3 Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a 
spravodlivosť finančného rámca na roky 2007 – 2013.  

Týka sa to troch rozpočtových riadkov v oddiele tri:

§ Na administratívne riadenie: 13 01 04 04
§ Pre členské štáty: 13 06 01
§ Pre krajiny rokujúce o vstupe: 13 06 02

Finančný balík predpokladaný pre Fond vychádza tiež zo súčasného Fondu solidarity s ročnou 
sumou 1 miliarda eur (aktuálne ceny). V každom prípade sa suma na pomoc, považovaná za 
potrebnú, mobilizuje prostredníctvom opravného rozpočtu. 

Celkové výdavky na ľudské zdroje a pridružené výdavky sa odhadujú na 216 000 eur ročne.
Váš spravodajca pripomína, že uznesenie Európskeho parlamentu o politických výzvach a 
rozpočtových prostriedkoch rozšírenej Únie v rokoch 2007-20132 z 8. júna 2005 považovalo 

  
1 Nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 202 zriaďujúce Fond solidarity Európskej únie (Ú.v. ES L 
311, 14.11.2002 s. 3).
2 Prijaté texty, P6-TA(2005)0224.
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za vhodnejšie zachovať súčasný systém Fondu solidarity, keď je financovaný ako rezerva 
mimo stropov, pričom maximálna suma sa mobilizuje len vtedy, keď je to potrebné.
Uznesenie okrem toho jasne žiada, aby bol Fond solidarity zahrnutý medzi flexibilné nástroje 
ako rezerva do maximálnej výšky 6,2 miliardy eur pri cenách v r. 2004 (7 miliárd pri 
súčasných cenách).

Spravodajca pripomína aj potrebu urýchliť postupy v dôsledku značných oneskorení v roku 
2005.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet žiada Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do 
svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odsek 1a (nový)

1a. zdôrazňuje, že rozpočtové prostriedky uvedené v legislatívnom návrhu po roku 2006 
podliehajú rozhodnutiu o budúcom viacročnom finančnom rámci;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odsek 1b (nový)

1b. vyzýva Komisiu, aby po prijatí budúceho viacročného finančného rámca predložila             
v prípade potreby návrh na úpravu finančnej referenčnej sumy programu;

Odôvodnenie

Finančnú referenčnú sumu nemožno stanoviť s konečnou platnosťou, kým nebude bude prijatý 
finančný výhľad. Keď bude prijatý, Komisia by mala predložiť legislatívny návrh s cieľom 
určiť referenčnú sumu v súlade so stropom stanoveným vo finančnom výhľade.

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 1

  
1 Ú. v. C xx, 8.9.2005, s. xxxx.
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(1) V prípade veľkých katastrof alebo 
krízových situácií by Spoločenstvo malo 
prejaviť solidaritu s členskými štátmi a 
obyvateľstvom postihnutých oblastí 
poskytnutím finančnej pomoci, ktorou by 
prispelo k rýchlemu obnoveniu normálnych 
životných podmienok v postihnutých 
oblastiach, ako aj prispením k finančnej 
náhrade obetí terorizmu.

(1) V prípade veľkých katastrof alebo 
krízových situácií by Spoločenstvo malo 
prejaviť solidaritu s členskými štátmi a 
obyvateľstvom postihnutých oblastí 
okamžitým poskytnutím osobitnej finančnej 
pomoci, ktorou by prispelo k rýchlemu 
obnoveniu normálnych životných 
podmienok v postihnutých oblastiach, ako aj 
prispením k finančnej náhrade obetí 
terorizmu.

Odôvodnenie

Ak má finančná pomoc splniť svoj účel, musia ju tí, ktorí ju potrebujú, dostať okamžite. 
Niektoré nedávne príklady ukázali, že zdržania vo vybavovaní žiadostí členských štátov 
ohrozili skutočný zmysel Fondu solidarity. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 4a (nové)

(4a) Fond solidarity by sa mal financovať 
mimo stropov finančného výhľadu 
s využitím maximálneho množstva 
finančných prostriedkov len v prípade, že to 
bude pokladané za potrebné. S cieľom 
adekvátneho financovania by mal byť fond 
solidarity zahrnutý do rezervy flexibility až 
do výšky max. 7 miliárd eur.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vychádza z odporúčaní týkajúcich sa Fondu solidarity, 
ktoré sú zahrnuté v uznesení Európskeho parlamentu o politických výzvach a rozpočtových 
prostriedkoch rozšírenej Únie v rokoch 2007-2013 (2004/2209(INI)) z 8. júna 2005. Suma je 
vyjadrená v súčasných cenách (7 miliárd eur) namiesto cien z roku 2004.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 6

(6) Veľké katastrofy, hlavne tie, ktoré majú 
prírodný charakter, často postihujú viac ako 
jednu krajinu. Ak veľká katastrofa zasiahla 
oprávnený štát, pomoc by mala byť
poskytnutá tiež oprávnenej susedskej krajine 
postihnutej tou istou katastrofou.

(6) Veľké katastrofy, hlavne tie, ktoré majú 
prírodný charakter, často postihujú viac ako 
jednu krajinu. Ak veľká katastrofa zasiahla 
oprávnený štát, pomoc môže byť poskytnutá 
tiež oprávnenej susedskej krajine postihnutej 
tou istou katastrofou.
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Odôvodnenie

Mala by sa použiť rovnaká terminológia ako v článku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 3 odsek 1

Ak sa na území oprávneného štátu vyskytla 
veľká katastrofa, môže Komisia na základe 
žiadosti oprávneného štátu poskytnúť
finančnú pomoc z fondu vo forme grantu.

Ak sa na území oprávneného štátu vyskytla 
veľká katastrofa, môže Komisia na základe 
žiadosti oprávneného štátu navrhnúť 
finančnú pomoc z fondu vo forme grantu.

Na základe žiadosti oprávneného štátu, ktorý 
susedí so štátom, na ktorý sa odkazuje v 
pododseku 1, a ktorý bol postihnutý tou 
istou katastrofou, môže Komisia poskytnúť
pomoc z fondu i tomuto štátu.

Na základe žiadosti oprávneného štátu, ktorý 
susedí so štátom, na ktorý sa odkazuje    
v pododseku 1 a ktorý bol postihnutý tou 
istou katastrofou, môže Komisia navrhnúť
pomoc z fondu i tomuto štátu.

Odôvodnenie

Komisia navrhuje sumu, ktorú možno uvoľniť len po schválení rozpočtovým orgánom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 5

1. Hneď ako je to možné, najneskôr však 
do desiatich týždňov od dátumu prvých 
škôd spôsobených katastrofou, môže 
oprávnený štát predložiť Komisii žiadosť o 
pomoc z fondu, pričom poskytne všetky 
dostupné informácie týkajúce sa aspoň:

1. Hneď ako je to možné, najneskôr však 
do desiatich týždňov od dátumu prvých 
škôd spôsobených katastrofou, môže 
oprávnený štát predložiť Komisii žiadosť o 
pomoc z fondu, pričom poskytne všetky 
dostupné informácie týkajúce sa aspoň:

(a) škody spôsobenou katastrofou a jej 
dopadov na postihnuté obyvateľstvo a 
hospodárstvo;
(b) rozpisu odhadovaných nákladov 
operácií podľa kategórii uvedených v 
článku 4 ktoré sú aplikovateľné na 
katastrofu;

(a) škody spôsobenej katastrofou a jej 
dôsledkov pre postihnuté obyvateľstvo a 
hospodárstvo;
(b) rozpisu odhadovaných nákladov 
operácií podľa kategórii uvedených            
v článku 4, ktoré sú aplikovateľné na 
katastrofu;

(c) akýchkoľvek iných zdrojov 
financovania Spoločenstva, ktoré môžu 
prispieť k zlepšeniu dopadov katastrofy;

(d) akýchkoľvek iných vnútroštátnych 
alebo medzinárodných zdrojov 
financovania, vrátane krytia z verejných a 

(c) akýchkoľvek iných zdrojov 
financovania Spoločenstva, ktoré môžu 
prispieť k zlepšeniu dôsledkov katastrofy;

(d) akýchkoľvek iných vnútroštátnych 
alebo medzinárodných zdrojov 
financovania, vrátane krytia z verejných a 
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súkromných poistiek, ktoré by mohli 
prispieť k financovaniu odstraňovania škôd 
a hlavne nákladov oprávnených operácií.

súkromných poistiek, ktoré by mohli 
prispieť k financovaniu odstraňovania 
škôd, a hlavne nákladov oprávnených 
operácií.

Informácie poskytnuté podľa písm. a) 
pododseku 1 obsahujú odhad výšky 
celkovej priamej škody zapríčinenej 
katastrofou.

Informácie poskytnuté podľa písm. a) 
pododseku 1 obsahujú odhad výšky 
celkovej priamej škody zapríčinenej 
katastrofou.

Ak príslušný štát poskytne z vlastnej 
iniciatívy dodatočné informácie, musí ich 
Komisia dostať do jedného mesiaca odo 
dňa podania žiadosti. 
Komisia môže tiež žiadať dodatočné 
informácie od príslušného štátu. Tieto 
informácie musí Komisia dostať do 
jedného mesiaca od dátumu žiadosti.

2. Komisia posúdi na základe informácii 
uvedených v odseku 1 a akýchkoľvek 
ďalších informácií, ktoré si mohla vyžiadať 
alebo inak získať, či podmienky na 
udelenie finančnej pomoci podľa tohto 
nariadenia sú splnené.

2. Komisia posúdi na základe informácii 
uvedených v odseku 1 a všetkých 
dodatočných informácií, ktoré si mohla 
vyžiadať alebo inak získať, či sú
podmienky na udelenie finančnej pomoci 
podľa tohto nariadenia splnené.

V prípade, že pre účely pododseku 1 
poskytne príslušný štát ďalšie informácie 
z vlastnej iniciatívy, musí ich Komisia 
dostať do dvoch mesiacov odo dňa 
podania žiadosti.
V prípade, že pre účely pododseku 1 si 
Komisia vyžiada ďalšie informácie od 
príslušného štátu, musí ich Komisia 
dostať do jedného mesiaca odo dňa svojej 
žiadosti.

Toto posúdenie sa uskutoční čo najskôr, 
nie však neskôr než do dvoch týždňov po 
konečnom získaní informácií uvedených  
v odseku 1.

(Článok 5, odsek 1, pododseky 2a a 2b sú nové, ale niektoré časti boli prevzaté z textu 
Komisie pod odsekom 2 (s úpravami)).

Odôvodnenie

Na základe negatívnych skúseností so zdržaniami v roku 2005 je nevyhnutné postupy urýchliť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 6 odsek 2

2. Výška finančného preddavku, ktorý je 2. Výška finančného preddavku, ktorý je 
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vyplatený podľa pododseku 1 odseku 
predstavuje 5 % celkových odhadovaných 
nákladov uvedených v článku 5 ods. 1 písm. 
b), ale nepresahuje čiastku 5 miliónov eur.

vyplatený podľa prvého pododseku     
odseku 1, je do 5 % celkových 
odhadovaných nákladov uvedených v článku 
5 ods. 1 písm. b), ale nepresahuje sumu 5 
miliónov eur.

Odôvodnenie

Zdá sa nesprávne pevne stanoviť možný preddavok vždy presne na 5%. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 7 odsek 1

1. Komisia na základe posúdenia 
vykonaného podľa článku 5 ods. 2 stanoví 
tak rýchlo ako je možné vhodnú čiastku 
prípadnej finančnej pomoci, ktorá má byť 
poskytnutá v rámci dostupných zdrojov.

1. Komisia na základe posúdenia 
vykonaného podľa článku 5 ods. 2 stanoví 
čím skôr, najneskôr do dvoch týždňov,
primeranú sumu prípadnej finančnej 
pomoci, ktorá má byť poskytnutá v rámci 
dostupných zdrojov. 

Čiastka nemôže prekročiť 50 % celkových 
odhadovaných nákladov uvedených v 
článku 5 ods. 1 písm. b).

Suma nemôže prekročiť 50 % celkových 
odhadovaných nákladov uvedených           
v článku 5 ods. 1 písm. b).

Ako sa ďalej uvádza v článku 8, návrhy 
rozpočtu, ktoré s tým súvisia, pripravujú 
sa paralelne so stanovením primeranej 
sumy a Komisia ich predloží súčasne.
Celý proces predkladania potrebných 
návrhov na mobilizovanie Fondu, ako je 
určené stanovením konečných termínov    
v predchádzajúcich odsekoch, nesmie 
presiahnuť dobu 3 mesiacov od prijatia 
žiadosti od príslušného štátu.

Odôvodnenie

Na základe negatívnych skúseností so zdržaniami v roku 2005 je nevyhnutné postupy urýchliť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 8 odsek 2

2. Hneď ako sú účelové prostriedky 
uvoľnené rozpočtovým orgánom, Komisia 
prijme rozhodnutie o poskytnutí grantu, 
pričom zohľadní akýkoľvek finančný 

2. Ak budú účelové prostriedky uvoľnené 
rozpočtovým orgánom, Komisia prijme 
rozhodnutie o poskytnutí grantu, pričom 
zohľadní každý finančný preddavok 
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preddavok poskytnutý podľa článku 6 ods. 1, 
.

poskytnutý podľa článku 6 ods. 1. 

Odôvodnenie

Aj keď sa nepredpokladá, že v praxi to spôsobí problém, formulácia tohto legislatívneho textu 
nezaručuje, že prostriedky budú vždy k dispozícii.
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