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SzolidaritáSi alap

2011. október 6-án az Európai Bizottság elfoga-
dott egy közleményt az Európai Unió szolidari-
tási Alapjának (EUszA) jövőjéről. A közlemény 
rámutat az Alap működésének hatékonyabbá 
tételére, ami a katasztrófákra való gyorsabb 
reagálással, jobb átláthatósággal, és a műkö-
déssel kapcsolatos kritériumok egyértelműbb 
meghatározásával valósítható meg.

2005-ben a Bizottság célul tűzte ki a Szolidaritási Alap sza-

bályozásának javítását: többek között szélesebb körű 

beavatkozást, valamint a természeti katasztrófák okozta 

károkkal kapcsolatos beavatkozások küszöbértékének 

csökkentését javasolta. A módosítások elfogadhatatlannak 

bizonyultak az EU tagállamainak többsége számára, 

és különösen a költségvetést érintő további követelmé-

nyekkel kapcsolatban merültek fel aggályok. A javaslatot 

ezért a közeljövőben visszavonják.

A javaslat helyett várhatóan a közelmúltban elfogadott köz-

lemény szolgál majd a tagállamokkal, az Európai Parlamenttel 

és a többi érdekelttel való kapcsolattartásra. A közlemény 

áttekintést nyújt az EUSZA működéséről a 2002-ben történt 

létrehozása óta, kiemeli az azonosított fontosabb ügyeket, 

és megoldásokat javasol a felmerülő problémákra.

A Bizottság úgy látja, hogy a jelenlegi szabályozás minimá-

lis módosításával – megtartva annak hatályát, alapvető 

értelmét és jellegét, és változatlanul hagyva a pénzügyi 

vonatkozásokat és a kiadások engedélyezett mértékét – 

jelentős mértékben javítható az Alap működése. A javasolt 

kiigazítások nem változtatnák meg az Alap általi finanszíro-

zásra jogosult műveletek körét (ide tartozik például a létfon-

tosságú infrastruktúrák azonnali kijavítása), valamint 

a problémák kezelésére elkülönített források felhasználásának 

költségét. A fontosabb javasolt kiigazítások a következők:

•	 az EUSZA hatáskörének egyértelműbb meghatáro-

zása a tagállamokban, valamint a csatlakozási tár-

gyalásokat folytató államokban fellépő természeti 

katasztrófákkal kapcsolatban;

•	 a regionális katasztrófák új, egyszerűbb meghatáro-

zása a regionális GDP és a károsodási küszöbérték 

aránya alapján;

•	 előlegfizetések bevezetése, valamint a kifizetések 

felgyorsítása az Alap reakcióképességének javítása 

érdekében;

•	 átláthatóbb keretrendszer a lassan kialakuló 

katasztrófák – például aszály – kezeléséhez;

•	 egyszerűsített adminisztráció a támogatással kap-

csolatos döntések és a megvalósítási szerződés 

összevonásával, ezáltal a kifizetések rövidebb idő 

alatt történő teljesítése.

A megbeszélések eredményétől függően a közleményt 

új jogszabályjavaslat követheti a 2012-es időszakban.
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