
PR\854359DA.doc PE456.840v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Budgetudvalget

2011/2021(BUD)

25.1.2011

UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den 
Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning
(KOM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Reimer Böge



PE456.840v01-00 2/9 PR\854359DA.doc

DA

PR_BUD_Funds

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING .............................................3

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE ....................................4

BEGRUNDELSE ...................................................................................................................6

BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET...................................9



PR\854359DA.doc 3/9 PE456.840v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den 
Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle 
aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning
(KOM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2011)0010 – C7-0023/2011),

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning1, særlig 
punkt 26,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse 
af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond2,

– der henviser til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring vedtaget 
under samrådsmødet den 17. juli 2008 om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond,

– der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0000/2010),

1. godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

2. pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og 
drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og 
Kommissionen.

                                               
1 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
2 EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.
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BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af xxx

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk 
forvaltning1, særlig punkt 26,

der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelsen af 
Den Europæiske Unions Solidaritetsfond2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den Europæiske Union har oprettet Den Europæiske Unions Solidaritetsfond 
("fonden") for at udvise solidaritet med befolkningen i katastroferamte regioner.

(2) Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden 
inden for et årligt loft på 1 mia. EUR.

(3) Forordning (EF) nr. 2012/2002 indeholder de bestemmelser, hvorefter fonden kan 
anvendes.

(4) Polen, Slovakiet, Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Kroatien og Rumænien har 
fremsendt anmodninger om anvendelse af fonden i forbindelse med katastrofer 
forårsaget af jordskred og store oversvømmelser.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
For Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 tages Den 
Europæiske Unions Solidaritetsfond i anvendelse med henblik på tilvejebringelse af 
forpligtelses- og betalingsbevillinger på 182 388 893 EUR. 

Artikel 2
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

                                               
1 EFT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
2 EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.
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BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslår at anvende EU's Solidaritetsfond til fordel for Polen, Slovakiet, 
Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Kroatien og Rumænien på grundlag af punkt 26 i den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk 
forvaltning (IIA). IIA giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 
1.000.000.000 EUR. 

Sideløbende med forslaget om at anvende Solidaritetsfonden til fordel for Polen, Slovakiet, 
Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Kroatien og Rumænien har Kommissionen forelagt et 
forslag til ændringsbudget (FÆB nr. 1/2011 af 14. januar 2011) med henblik på at opføre de 
tilsvarende forpligtelses- og betalingsbevillinger på 2011-budgettet, således som der er skabt 
mulighed for i punkt 26 i IIA. 

Polen har anmodet om støtte fra Solidaritetsfonden, efter at en stor del af Polen i maj og juni 
2010 blev ramt af to på hinanden følgende flodbølger, der bevægede sig fra syd til nord og 
skyllede ned af de største floder Vistula, Oder og Warta. Oversvømmelserne ramte næsten 
alle polske provinser ('voivodeships') og forvoldte omfattende ødelæggelser inden for 
landbrugssektoren, offentlig infrastruktur og privat ejendom, transportnet og kulturarvsteder.

De polske myndigheder anslog de samlede direkte skader til 2.998.989.248 EUR. Dette beløb 
svarer til 0,8468 % af Polens bruttonationalindkomst (BNI). Da de anslåede samlede direkte 
skader overstiger den normale tærskel for anvendelse af Solidaritetsfondens midler på 2.124 
mia. EUR (dvs. 0,6 % af BNI baseret på oplysninger fra 2008), kan katastrofen betragtes som 
en "større naturkatastrofe" og falder dermed inden for hovedanvendelsesområdet af Rådets 
forordning (EF) nr. 2012/2002.

Slovakiet har anmodet om støtte fra Solidaritetsfonden, efter at de centrale og østlige dele af 
Slovakiet blev ramt af rekordstore nedbørsmængder. Områder blev sat under vand, der var 
jordskred, og omfattende oversvømmelser forvoldte alvorlige ødelæggelser på offentlig og 
privat infrastruktur, vej- og tognet, landbrug og industri.

De slovakiske myndigheder anslog de samlede direkte skader til 561.133.594 EUR. Dette 
beløb svarer til 0,8902 % af Slovakiets BNI. Da de anslåede samlede direkte skader overstiger 
den normale tærskel for anvendelse af Solidaritetsfondens midler på 378,205 mio. EUR, der 
gælder for Slovakiet i 2010 (dvs. 0,6 % af BNI baseret på oplysninger fra 2008), kan 
katastrofen betragtes som en "større naturkatastrofe" og falder dermed inden for 
hovedanvendelsesområdet af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002.

Ungarn har anmodet om støtte fra Solidaritetsfonden efter næsten en måneds vedvarende 
nedbør i maj og juni 2010, der ledte til kraftige oversvømmelser, som forårsagede voldsomme 
skader inden for landbrugssektoren, boliger og erhvervsliv, vejnet og anden infrastruktur. De 
nordøstlige og centrale dele af landet blev særligt hårdt ramt. 

De ungarske myndigheder anslog de samlede direkte skader til 719.343.706 EUR. Dette beløb 
svarer til 0,7307 % af Ungarns BNI. Da de anslåede samlede direkte skader overstiger den 
normale tærskel for anvendelse af Solidaritetsfondens midler på 378,205 mio. EUR, der 
gælder for Ungarn i 2010 (dvs. 0,6 % af BNI baseret på oplysninger fra 2008), kan katastrofen 
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betragtes som en "større naturkatastrofe" og falder dermed inden for 
hovedanvendelsesområdet af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002.

Den Tjekkiske Republik har anmodet om støtte fra Solidaritetsfonden efter at være blevet 
ramt af orkanagtige regnskyl i maj og juni 2010. Disse regnskyl resulterede i to flodbølger, 
som var forbundet med hinanden, og som berørte den nordøstlige del af landet og forvoldte 
skader på beboelsesejendomme, virksomheder, vejnet og anden infrastruktur. 

De tjekkiske myndigheder anslog de samlede direkte skader forårsaget af katastrofen til 
204.456.041 mio. EUR. Da dette beløb er under den normale tærskel på 824.029 mio. EUR 
(dvs. 0,6 % af den tjekkiske BNI), betragtes denne katastrofe ikke som en "større 
naturkatastrofe" i henhold til bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002. 
Tjekkiet blev dog ramt af den samme oversvømmelseskatastrofe, som ledte til de større 
katastrofer i Polen og Slovakiet. Betingelsen i artikel 2, stk. 2, andet afsnit i Rådets forordning 
(EF) nr. 2012/2002, ifølge hvilken et land, der rammes af samme naturkatastrofe som en 
nabostat, under særlige omstændigheder kan modtage midler fra fonden, er derfor opfyldt. 

Kroatien har anmodet om støtte fra Solidaritetsfonden, efter at landets østlige og centrale 
dele i maj og juni 2010 blev ramt af kraftigt nedbør med hagl og tordenbyger, som forvoldte 
alvorlige oversvømmelser. Katastrofen forvoldte omfattende ødelæggelser inden for 
landbrugssektoren, offentlige og private ejendomme samt transportinfrastrukturen.

De kroatiske myndigheder anslog de samlede direkte skader forårsaget af katastrofen til 
153.039.303 mio. EUR. Da dette beløb er under den normale tærskel på 275.804 mio. EUR 
(dvs. 0,6 % af den kroatiske BNI), betragtes denne katastrofe ikke som en "større 
naturkatastrofe" i henhold til bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002. 
Kroatien blev imidlertid ramt af samme oversvømmelseskatastrofe, der medførte en større 
naturkatastrofe i Ungarn. Betingelsen i artikel 2, stk. 2, andet afsnit i Rådets forordning (EF) 
nr. 2012/2002, ifølge hvilken et land, der rammes af samme naturkatastrofe som en nabostat, 
under særlige omstændigheder kan modtage midler fra fonden, er derfor opfyldt. Da Kroatien 
for tiden fører forhandlinger om tiltrædelse i EU, er landet berettiget til at modtage tilskud fra 
EU's Solidaritetsfond.

Rumænien har anmodet om støtte fra Solidaritetsfonden, efter at størstedelen af Rumænien 
blev ramt af kraftige oversvømmelser og jordskred i maj og juni 2010. Katastrofen forvoldte 
omfattende ødelæggelser på infrastrukturen, i landbrugssektoren, og på offentlige og private 
ejendomme.

De rumænske myndigheder anslog de samlede direkte skader til 875.757.770 EUR. Dette 
beløb svarer til 0,6669 % af Rumæniens BNI og overstiger den normale tærskel for 
anvendelse af Solidaritetsfonden på 787,935 mio. EUR (dvs. 0,6 % baseret på oplysninger fra 
2008). Katastrofen kan derfor betragtes som en "større naturkatastrofe", og falder inden for 
hovedanvendelsesområdet af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002.

Efter at have kontrolleret, at alle ansøgninger opfylder kriterierne for støtteberettigelse i 
forordning (EF) nr. 2012/2002, foreslog Kommissionen anvendelse af Solidaritetsfonden med 
et beløb på 105.567.155 EUR til Polen, 20.430.841 EUR til Slovakiet, 22.485.772 EUR til 
Ungarn, 5.111.401 EUR til Tjekkiet, 3.825.983 EUR til Kroatien og 24.967.741 EUR til 
Rumænien, hvilket giver et samlet beløb på 182.388.893 EUR i forpligtelses- og 
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betalingsbevillinger. 

Kommissionen forelagde derfor i forbindelse med forslaget til ændringsbudget (FÆB nr. 
1/2011 af 14. januar 2011) følgende forslag:
Tal - Solidaritetsfonden

Budget 2011 ændringsbudget 
Nr. 1/2011

Nyt beløbArtikel 
Konto

Udgiftsområde FF

FB BB FB BB FB BB
13 06 Solidaritetsfonden
13 06 01Den Europæiske Unions 

Solidaritetsfond —
medlemsstaterne 

3.2 p.m. p.m. 178 562 910 178 562 910 178 562 910 178 562 910

13 06 02Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond — stater, 
som har indledt 
tiltrædelsesforhandlinger 
med EU

p.m. p.m. 3 825 983 3 825 983 3 825 983 3 825 983

Kapitel 13 06 — I alt p.m. p.m. 182 388 893 182 388 893 182 388 893 182 388 893

I henhold til artikel 26 i IIA iværksætter Kommissionen ved fremlæggelsen af dette forslag til 
anvendelse af fonden den forenklede trepartsprocedure med henblik på at opnå enighed 
mellem budgetmyndighedens to parter om behovet for at anvende fonden og om beløbets 
størrelse.

Ifølge en intern aftale med Regionaludviklingsudvalget (REGI) inddrages dette udvalg i 
processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til anvendelsen af EU's Solidaritetsfond. 
EMPL tilkendegav efter endt vurdering af anmodningerne sin holdning til anvendelsen af 
fonden, som det fremgår af den udtalelse, der er vedføjet denne betænkning.

Ordføreren anbefaler på denne baggrund, at Kommissionens forslag til afgørelse, der er 
vedføjet denne betænkning, godkendes.
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BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET


