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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den 
Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Portugal, 
Spanien, Italien og Østrig
(COM(2020)0200 – C9-0127/2020 – 2020/2068(BUD))

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0200 – 
C9-0127/2020),

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse 
af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond1,

– der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20202, særlig artikel 10,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning3, særlig punkt 11,

– der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0105/2020),

1. hilser afgørelsen velkommen som et udtryk for Unionens solidaritet med unionsborgerne 
og med de regioner, der er ramt af naturkatastrofer;

2. fremhæver det presserende behov for at yde finansiel bistand gennem Den Europæiske 
Unions Solidaritetsfond ("fonden") til de regioner, der har været ramt af naturkatastrofer 
i Unionen i 2019;

3. mener, at den finansielle støtte, der frigøres til medlemsstaterne, skal gøres til genstand 
for en retfærdig fordeling til de hårdest ramte regioner og områder;

4. påpeger, at naturkatastrofer vil blive mere voldsomme og hyppige som følge af 
klimaændringer; opfordrer til en reform af fonden i den kommende flerårige finansielle 
ramme for at tage hensyn til de fremtidige konsekvenser af klimaændringerne, samtidig 
med at det understreges, at fonden kun er et afhjælpende instrument, og at klimaændringer 
primært kræver en forebyggende politik i overensstemmelse med Parisaftalen og den 
europæiske grønne pagt;

5. minder om, at Den Europæiske Union i henhold til artikel 174 og 349 i TEUF skal 
fortsætte sin indsats for at styrke sin territoriale samhørighed under hensyn til de særlige 

1 EUT L 311 af 14.11.2002, s 3.
2 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
3 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
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karakteristika og begrænsninger i forbindelse med regionerne i den yderste periferi; 
påpeger, at den samme naturkatastrofe i en region i den yderste periferi har større sociale 
og økonomiske konsekvenser end i nogen anden europæisk region, og at genopretningen 
derfor er langsommere; mener derfor, at midlerne til regionerne i den yderste periferi bør 
forhøjes inden for rammerne af fondens anvendelsesområde;

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

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

8. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og 
Kommissionen.
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BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde 
bistand til Portugal, Spanien, Italien og Østrig

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om 
oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond1, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet 
og om forsvarlig økonomisk forvaltning2, særlig punkt 11,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") har til formål at gøre det muligt 
for Unionen at reagere hurtigt, effektivt og smidigt på katastrofesituationer for at 
udvise solidaritet med befolkningen i regioner, der rammes af naturkatastrofer. 

(2) Fonden må ikke overstige et årligt beløb på 500 000 000 EUR (i 2011-priser), jf. 
artikel 10 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/20133.

(3) Den 8. november 2019 indsendte Portugal en ansøgning om anvendelse af fonden efter 
ekstreme vejrbegivenheder på Azorerne.

(4) Den 28. november 2019 indsendte Spanien en ansøgning om anvendelse af fonden 
efter ekstrem nedbør, der førte til oversvømmelser i regionerne Valencia, Murcia, 
Castilla-La Mancha og Andalusien. 

(5) Den 10. januar 2020 indsendte Italien en ansøgning om anvendelse af fonden efter 
ekstreme vejrbegivenheder i 17 regioner i efteråret 2019.

(6) Den 29. januar 2020 indsendte Østrig en ansøgning om anvendelse af fonden efter 
ekstreme vejrbegivenheder i november 2019.

(7) Ansøgningerne fra Portugal, Spanien, Italien og Østrig opfylder betingelserne for et 
finansielt bidrag fra fonden, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 2012/2002.

(8) Fonden bør derfor anvendes til at yde et finansielt bidrag til Portugal, Spanien, Italien 
og Østrig.

(9) For at minimere den tid, det tager at anvende fonden, bør denne afgørelse anvendes fra 
datoen for dens vedtagelse —

1 EUT L 311 af 14.11.2002, s. 3.
2 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
3 Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige 
finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
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VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 
stilles der følgende beløb til rådighed i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra Den 
Europæiske Unions Solidaritetsfond:

a) et beløb på 8 212 697 EUR til Portugal

b) et beløb på 56 743 358 EUR til Spanien

c) et beløb på 211 707 982 EUR til Italien

d) et beløb på 2 329 777 EUR til Østrig.

Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende.
Den anvendes fra … [datoen for dens vedtagelse].
Udfærdiget i Bruxelles, den [...]

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne
Formand Formand

 Datoen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.
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BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslår at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") til at 
yde finansiel bistand i forbindelse med ekstreme vejrforhold, der fandt sted i 2019 i Portugal, 
Spanien, Italien og Østrig.

Portugal – orkan

I oktober 2019 fejede orkanen Lorenzo hen over Azorerne, hvor den forårsagede omfattende 
skader på offentlige infrastrukturer, såsom havne, vand-, energi- og kommunikationsnet, veje, 
lufthavne, skoler og hospitaler. Katastrofen påvirkede også i høj grad private infrastrukturer, 
virksomheder, fiskeri og landbrug samt turisme. 

De portugisiske myndigheder anslog i deres ansøgning, som Kommissionen modtog den 
8. november 2019, det samlede direkte skadeomfang til 328,5 mio. EUR, som svarer til 8,4 % 
af regionens BNP. Dette overstiger tærskelværdien for anvendelse af EUSF i en region på 
NUTS 2-niveau, som udgør 1 % af det regionale BNP for regionerne i den yderste periferi, 
som Azorerne henhører under. Dermed falder katastrofen ind under betegnelsen "regional 
naturkatastrofe" i henhold til artikel 2, stk. 3, i EUSF-forordningen.

De portugisiske myndigheder vurderede omkostningerne til de nødhjælps- og 
genopretningstiltag, der er støtteberettigede i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordningen, til 
279,3 mio. EUR. Langt størsteparten vedrører omkostninger til genopbygning af 
transportinfrastrukturen, navnlig havnene. 

Den berørte region hører under kategorien "mindre udviklede regioner" under de europæiske 
struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) for finansieringsperioden 2014-2020. De 
portugisiske myndigheder har ikke tilkendegivet, at de agter at omfordele midler fra ESIF-
programmerne til genopretningsforanstaltninger. 

I overensstemmelse med tidligere praksis foreslår Kommissionen, at der anvendes en sats på 
2,5 % af de samlede direkte skader under bestemmelsen om "regionale katastrofer". Det 
samlede bistandsbeløb, som foreslås, er derfor 8 212 697 EUR.

Portugal anmodede om udbetaling af et forskud i henhold til forordningens artikel 4a. 
Kommissionen vedtog den 11. december 2019 en gennemførelsesafgørelse om tildeling af et 
forskud på 10 % af det forventede finansielle bidrag fra fonden, hvilket beløb sig til 
821 270 EUR. Hele beløbet blev udbetalt.

Spanien – oversvømmelser

I september 2019 blev den sydøstlige del af Spanien ramt af et sjældent meteorologisk 
fænomen, et såkaldt "isoleret lavtryk i stor højde". Fænomenet er kendetegnet ved ekstrem 
nedbør, som i dette tilfælde overgik de seneste 140 års rekorder og forårsagede alvorlige 
oversvømmelser i store områder af regionerne Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha og 
Andalusien. Katastrofen kostede otte mennesker livet, førte til evakuering af tusindvis af 
mennesker og forårsagede betydelig skade på veje, jernbaner og lufthavnsinfrastrukturen, 
vandnettene, den beskyttende infrastruktur, miljøet og private boliger. Også strande blev 
eroderet betydeligt, og kystinfrastrukturen blev beskadiget.
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I sin ansøgning af 28. november 2019, som blev ajourført den 18. december 2019 og den 
29. januar 2020 efter anmodning fra Kommissionen, forelagde de spanske myndigheder et 
skadesoverslag på 2 269,7 mio. EUR svarende til 2,65 % af det vægtede regionale BNP (det 
gennemsnitlige BNP vægtet i forhold til andelen af skader i hver region). Alle fire berørte 
regioner (Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La Mancha og Andalusien) er 
NUTS 2-regioner. Som følge heraf opfylder ansøgningen kriterierne for en "regional 
naturkatastrofe" som defineret i artikel 2, stk. 3, i forordningen, for hvilken tærskelværdien 
for direkte skade udgør 1,5 % af en regions BNP. 

Omkostningerne til nødhjælps- og genopretningstiltag blev vurderet til 650,6 mio. EUR, 
hvoraf den største andel vedrører omkostninger til oprydning og udbedring af infrastruktur.

Tre af de berørte regioner (Murcia, Castilla-La Mancha og Andalusia) er såkaldte 
"overgangsregioner" under ESIF, mens Comunidad Valenciana er en "mere udviklet region". 
Der blev ikke signaleret nogen planer om at omfordele midler fra ESI-fondene til 
genopretningsforanstaltningerne.

Kommissionen foreslår igen i overensstemmelse med tidligere praksis, at der anvendes en sats 
på 2,5 % af de samlede direkte skader under bestemmelsen om "regionale katastrofer". Det 
samlede bistandsbeløb, som foreslås, er derfor 56 743 358 EUR. 

Spanien anmodede om udbetaling af et forskud. Kommissionen vedtog den 13. februar 2020 
en gennemførelsesafgørelse om tildeling af et forskud på 10 % af det forventede finansielle 
bidrag fra fonden. Et tilsvarende beløb på 5 674 336 EUR blev efterfølgende udbetalt fuldt 
ud.

Italien – ekstreme vejrbegivenheder

I slutningen af oktober og i november 2019 blev det meste af det italienske territorium, fra 
nord til syd, ramt af en række indbyrdes forbundne ekstreme vejrbegivenheder, der forvoldte 
omfattende skader som følge af oversvømmelser og jordskred, og som kulminerede med 
oversvømmelserne i Venedig. I alt 17 regioner led skade, hvoraf Veneto, Piemonte, Ligurien, 
Sicilien og Emilia Romagna blev ramt hårdest. Veneto alene, og især den alvorlige 
oversvømmelse af Venedig, tegnede sig for næsten en tredjedel (1,8 mia. EUR) af de samlede 
skader. Ifølge Kommissionens analyse kan vejrforholdene i den periode, som ansøgningen 
omhandler, betragtes som én samlet begivenhed ud fra et meteorologisk synspunkt. 

I alle de berørte regioner forårsagede katastrofen store forstyrrelser på vejnettet som følge af 
jordskred og væltede træer, forstyrrelser af vandløbsnet, jordflydning, jordskred og 
oversvømmelser af offentlige og private bygninger. Det ekstreme vejr forårsagede store tab 
inden for træindustrien, landbruget og turismen, forårsagede betydelig skade på beskyttede 
Natura 2000-lokaliteter og medførte forstyrrelser af spildevandsrensningsanlæg og af el- og 
gasnet.

I Veneto forårsagede oversvømmelserne enorme skader på offentlige og private ejendomme, 
økonomiske aktiviteter inden for handel og industri samt servicesektoren. Et højvande på 
mere end 187 cm over havets overflade førte til, at over 85 % af Venedig blev oversvømmet, 
hvilket forårsagede omfattende skader på den kunstneriske og kulturelle arv i Venedigs 
historiske centrum, herunder betydelige skader på artefakter og papirgenstande som bøger, 
manuskripter og arkiver. 
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De italienske myndigheder anmodede om et bidrag fra fonden den 10. januar 2020. Det 
samlede direkte skadeomfang blev anslået til 5 619,878 mio. EUR, hvilket svarer til over 
157 % af den tærskelværdi for "større naturkatastrofe", der gælder for Italien (skader på over 
3 mia. EUR i 2011-priser). 

De italienske myndigheder vurderede omkostningerne til genopretningsforanstaltninger til 
1 110,1 mio. EUR, hvoraf størstedelen vedrører 1) udgifter til genopbygning af beskyttende 
infrastruktur og beskyttelse af kulturarven og 2) udgifter til genopbygning af vigtige dele af 
infrastrukturen. 

Ud af de 17 berørte regioner hører fem under kategorien "mindre udviklede regioner" under 
ESI-fondene 2014-2020 (Basilicata, Calabrien, Campanien, Puglia og Sicilien), Abruzzo 
hører under kategorien "overgangsregioner", mens de øvrige regioner er "mere udviklede 
regioner". De italienske myndigheder har ikke over for Kommissionen tilkendegivet, at de 
agter at omfordele midler fra programmerne under ESI-fondene til 
genopretningsforanstaltninger. Italien har heller ikke anmodet om udbetaling af et forskud.

I overensstemmelse med tidligere praksis mener Kommissionen, at støtten bør være 
progressiv med en sats på 2,5 % for den del af skaderne, der ligger under tærskelværdien for 
"større naturkatastrofer" (dvs. 0,6 % af BNI eller 3 mia. EUR i 2011-priser, alt efter hvilket 
beløb der er det laveste), og med en sats på 6 % for den del af skaderne, der ligger over denne 
tærskel. I dette specifikke tilfælde udgør det finansielle bidrag fra EUSF således i alt 
211 707 982 EUR. 

Østrig

I november 2019 blev de sydvestlige dele af Østrig ramt af alvorlige oversvømmelser, navnlig 
i Kärnten og Østtyrol, som begge er alpine områder, der grænser op til Italien. Det ekstreme 
vejr blev forårsaget af de samme meteorologiske forhold som i Italien, og forårsagede 
betydelige skader på vigtig offentlig infrastruktur (primært veje og broer), private hjem og 
virksomheder. Usædvanligt kraftige snefald og laviner forårsagede skader i skovbruget. 

De østrigske myndigheder anmodede om et bidrag fra fonden den 29. januar 2020 og 
indsendte ajourførte oplysninger den 9. marts 2020. Det samlede direkte skadeomfang anslås 
til 93,2 mio. EUR, hvilket ligger væsentligt under tærskelværdien for "større 
naturkatastrofer", der for Østrigs vedkommende udgør 0,6 % af Østrigs BNI eller 
2 307,9 mio. EUR. Det ligger også under tærskelværdien for en såkaldt regional 
naturkatastrofe (1,5 % af det regionale BNP, vægtet efter andelen i den samlede skade i hver 
af de berørte regioner). Eftersom katastrofen imidlertid blev forårsaget af de samme 
meteorologiske forhold, der var årsag til den større katastrofe i Italien, er ansøgningen 
støtteberettiget i henhold til den såkaldte "nabolandsbestemmelse", der er beskrevet i 
forordningens artikel 2, stk. 4.

De østrigske myndigheder vurderede omkostningerne til genopretningstiltag til 61,3 mio. 
EUR. Den største andel vedrører omkostninger til udbedring af skader på transportnettet og til 
foranstaltninger mod jorderosion. 

De berørte regioner er "mere udviklede regioner" under ESI-fondene. De østrigske 
myndigheder anmodede ikke om udbetaling af et forskud. De erklærede, at de havde til 
hensigt at anvende midler fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne til beskyttelse af skovenes rekreation. 
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Kommissionen foreslår at anvende den sædvanlige sats på 2,5 % for katastrofer i henhold til 
den såkaldte "nabolandsbestemmelse" og når således frem til et foreslået samlet finansielt 
bidrag fra fonden på 2 329 777 EUR. 

Konklusion

Det samlede beløb, der foreslås anvendt til Spanien, Portugal, Italien og Østrig, beløber sig til 
278 993 814 EUR. Dette kræver en ændring af budgettet for 2020 i form af et forslag til 
ændringsbudget. I betragtning af at der allerede er udbetalt et beløb på 6 495 606 EUR i 
forskud, har ændringsbudget 4/2020 (COM(2020)0190) til formål at forhøje budgetpost 
13 06 01 "Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en 
alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien" med 
272 498 208 EUR i både forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Ved begyndelsen af 2020 var der i alt 1 150 524 045 EUR til rådighed for anvendelse af 
Solidaritetsfonden, nemlig summen af bevillingen for 2020 (597 546 284 EUR) plus den 
uudnyttede og til 2020 fremførte del af bevillingen for 2019 (552 977 761 EUR). 

Dette er den første mobiliseringsafgørelse i 2020. Den efterlader et beløb på 
722 143 660 EUR frem til den 1. oktober 2020, hvilket er et godt stykke over det beløb, der i 
henhold til artikel 10, stk. 1, i FFR-forordningen skal tilbageholdes indtil denne dato (25 % af 
den årlige bevilling for 2020, dvs. 149 386 571 EUR).

Ordføreren anbefaler en hurtig godkendelse af Kommissionens forslag til afgørelse, der er 
vedføjet denne betænkning, og som fører til hurtig mobilisering af det omtalte beløb som 
tegn på europæisk solidaritet med de fire berørte medlemsstater. Ordføreren opfordrer 
indtrængende til, at dette finansielle bidrag ydes særligt hurtigt til medlemsstaterne, 
eftersom disse naturkatastrofer allerede fandt sted i 2019.
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SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Johan Van Overtveldt
Formand
Budgetudvalget
BRUXELLES

Om: Udtalelse om anvendelsen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond 
(COM(2020)0200 – 2020/2068(BUD))

Kære formand

Et forslag fra Kommissionen til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af 
Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("Solidaritetsfonden") med henblik på at yde bistand 
til Portugal, Spanien, Italien og Østrig (COM(2020)0200) er blevet forelagt 
Regionaludviklingsudvalget til udtalelse. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at 
Budgetudvalget snart vil vedtage en betænkning om dette forslag.

Dette forslag indebærer en anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond på følgende 
måde:
a) et beløb på 8 212 697 EUR til Portugal som bistand til at afhjælpe følgerne af orkanen 
Lorenzo på Azorerne i oktober 2019
b) et beløb på 56 743 358 EUR til Spanien som bistand til at afhjælpe følgerne af 
oversvømmelserne i regionerne Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha og Andalusien i 
september 2019
c) et beløb på 211 707 982 EUR til Italien som bistand til at afhjælpe følgerne af de ekstreme 
vejrbegivenheder i efteråret 2019, som især ramte Veneto, Piemonte, Ligurien, Sicilien og 
Emilia Romagna
d) et beløb på 2 329 777 EUR til Østrig som bistand til at afhjælpe følgerne af de alvorlige 
oversvømmelser i de sydvestlige dele af Østrig, navnlig i Kärnten og Østtyrol.

Reglerne for finansielle bidrag fra Solidaritetsfonden er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 
2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond. 

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget 
ingen indvendinger har mod denne anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med 
henblik på at tildele ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen. 

Med venlig hilsen

Younous Omarjee
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OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse 28.5.2020

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

38
0
0
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