
RR\1218567SV.docx PE659.081v02-00

SV United in diversity SV

Europaparlamentet
2019-2024

Plenarhandling

A9-0221/2020

18.11.2020

BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av 
Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Kroatien och Polen i 
samband med en naturkatastrof och för att möjliggöra utbetalning av förskott 
till Grekland, Irland, Kroatien, Portugal, Spanien, Tyskland och Ungern i 
samband med ett hot mot folkhälsan
(COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Olivier Chastel



PE659.081v02-00 2/14 RR\1218567SV.docx

SV

PR_BUD_Funds

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION..............................................3

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT..........................................4

MOTIVERING ...........................................................................................................................6

SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING ................................10

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET.......................12

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET............13



RR\1218567SV.docx 3/14 PE659.081v02-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska 
unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Kroatien och Polen i samband med en 
naturkatastrof och för att möjliggöra utbetalning av förskott till Grekland, Irland, 
Kroatien, Portugal, Spanien, Tyskland och Ungern i samband med ett hot mot 
folkhälsan
(COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2020)0960 – C9-0318/2020),

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om 
inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond1,

– med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 
2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–20202, särskilt artikel 10,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning3, särskilt punkt 11,

– med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0221/2020).

1. Europaparlamentet välkomnar beslutet som ett tecken på unionens solidaritet med 
unionens medborgare och regioner som drabbats av naturkatastrofer och det allvarliga 
hot mot folkhälsan som orsakats av covid-19-pandemin i början av 2020.

2. Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att frigöra finansiellt stöd via 
Europeiska unionens solidaritetsfond till de regioner som drabbats.

3. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 
underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella 
tidning.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till 
rådet och kommissionen.

1 EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.
2 EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
3 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
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BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Kroatien och 
Polen i samband med en naturkatastrof och för att möjliggöra utbetalning av förskott 
till Grekland, Irland, Kroatien, Portugal, Spanien, Tyskland och Ungern i samband med 
ett hot mot folkhälsan

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om 
inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond1, och särskilt artikel 4.3,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor 
och sund ekonomisk förvaltning2, särskilt punkt 11,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) syftar till att ge unionen 
möjlighet att snabbt, effektivt och flexibelt vidta åtgärder i nödsituationer för att visa 
solidaritet med befolkningen i regioner som drabbats av större eller regionala 
naturkatastrofer eller ett större hot mot folkhälsan.

(2) Enligt artikel 10 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/20133 får det högsta årliga 
beloppet för fonden inte överskrida 500 000 000 EUR (i 2011 års priser).

(3) Den 10 juni 2020 lämnade Kroatien in en ansökan om utnyttjande av fonden med 
anledning av den jordbävning som i mars 2020 drabbade staden Zagreb och Zagreb- 
och Krapina-Zagorje-regionerna.

(4) Den 24 augusti 2020 lämnade Polen in en ansökan om utnyttjande av fonden med 
anledning av översvämningarna i juni 2020 i Podkarpackie-regionen.

(5) Den 24 juni 2020 hade Grekland, Irland, Kroatien, Portugal, Spanien, Tyskland och 
Ungern lämnat in ansökningar om utnyttjande av fonden med anledning av det större 
hot mot folkhälsan som covid-19-pandemin orsakade i början av 2020. Samtliga sju 
medlemsstater begärde i sina ansökningar att ett förskott på det förväntade bidraget 
från fonden skulle utbetalas 

(6) Kroatiens och Polens ansökningar rörande naturkatastroferna uppfyller villkoren i 
artikel 4 i förordning (EG) nr 2012/2002 för finansiella bidrag från fonden.

1 EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.
2 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
3 Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 
2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).
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(7) Fonden bör därför tas i anspråk för att ge ett finansiellt bidrag till Kroatien och Polen.

(8) För att säkerställa att tillräckliga budgetmedel finns tillgängliga i unionens allmänna 
budget för 2020 bör fonden tas i anspråk för utbetalningen av förskott till Grekland, 
Irland, Kroatien, Portugal, Spanien, Tyskland och Ungern med anledning av det större 
hotet mot folkhälsan. 

(9) För att minimera den tid det tar att ta fonden i anspråk bör detta beslut tillämpas från 
och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Inom ramen för unionens allmänna budget för 2020 ska Europeiska unionens solidaritetsfond 
tas i anspråk enligt följande vad gäller åtagande- och betalningsbemyndiganden som rör 
naturkatastrofer:

a) Ett belopp på 683 740 523 EUR ska tillhandahållas Kroatien.

b) Ett belopp på 7 071 280 EUR ska tillhandahållas Polen.

Artikel 2
Inom ramen för unionens allmänna budget för 2020 ska Europeiska unionens solidaritetsfond 
tas i anspråk enligt följande vad gäller åtagande- och betalningsbemyndiganden som rör 
naturkatastrofer för att utbetala förskott i samband med ett större hot mot folkhälsan:

a) Ett belopp på 8 462 280 EUR ska tillhandahållas Kroatien.

b) Ett belopp på 15 499 409 EUR ska tillhandahållas Tyskland.

c) Ett belopp på 4 535 700 EUR ska tillhandahållas Grekland.

d) Ett belopp på 26 587 069 EUR ska tillhandahållas Ungern.

e) Ett belopp på 23 279 441 EUR ska tillhandahållas Irland.

f) Ett belopp på 37 528 511 EUR ska tillhandahållas Portugal.

g) Ett belopp på 16 844 420 EUR ska tillhandahållas Spanien.

Artikel 3
Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella 
tidning.

Det ska tillämpas från och med … [dagen för antagandet]

Utfärdat i [...]

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

 Datum införs av parlamentet före offentliggörandet i EUT.
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MOTIVERING

Kommissionens föreslår att medel ska tas i anspråk ur Europeiska unionens solidaritetsfond 
(solidaritetsfonden) till ett belopp av 823 548 633 EUR för att bistå Kroatien och Polen med 
anledning av de naturkatastrofer som ägde rum i dessa länder under 2020, samt för att betala 
ut förskott till sju medlemsstater (Grekland, Irland, Kroatien, Portugal, Spanien, Tyskland och 
Ungern) för att hantera det större hot mot folkhälsan som orsakades av covid-19-pandemin i 
början av 2020.

Kroatien – jordbävning

Den 22 mars 2020 drabbade en jordbävning som mätte 5,5 på Richterskalan Zagreb och 
Zagreb- och Krapina-Zagorje-regionerna. Det var den kraftigaste jordbävningen i Zagreb 
sedan 1880. 27 människor skadades och en dog. Jordbävningen orsakade stora strukturella 
skador på uppskattningsvis 26 000 offentliga och privata byggnader, däribland hundratals 
skolor, 80 % av sjukhusen och stora delar av Zagrebs universitet. Stora delar av Zagrebs 
historiska centrum samt flera kyrkor i stadens omgivningar och i angränsande regioner 
skadades allvarligt. Den kroatiska regeringen har beviljat bidrag för hyra av tillfälliga 
bostäder till omkring 30 000 personer som fått sina hem förstörda.

I sin ansökan, som inkom till kommissionen den 10 juni 2020 och uppdaterades den 28 och 
31 juli 2020, uppskattade de kroatiska myndigheterna de totala direkta skadorna till 11,6 
miljarder EUR eller 22,9 % av Kroatiens BNI. Detta ligger långt över tröskelvärdet för större 
katastrofer som krävs för att solidaritetsfonden ska kunna tas i anspråk, vilket i detta fall 
uppgår till 303,3 miljoner EUR (0,6 % av Kroatiens BNI 2020). Katastrofen uppfyller därmed 
kriterierna för en större naturkatastrof och faller därför inom förordningens 
tillämpningsområde.

Kroatien uppskattade den totala kostnaden för nödvändiga nöd- och återställningsinsatser som 
berättigar till stöd enligt definitionen i artikel 3.2 i förordningen till 2,27 miljarder EUR, 
främst för återställande av infrastruktur, särskilt infrastruktur för utbildning och hälsa, och 
tillfälliga bostäder. 

I linje med tidigare praxis vid större naturkatastrofer föreslår kommissionen att man tillämpar 
en procentandel på 2,5 % av de totala direkta skadorna för stödberättigande offentliga utgifter 
upp till tröskelvärdet, plus 6 % av den del av utgifterna som överstiger tröskelvärdet . Det 
totala stödbelopp som föreslås uppgår därför till 683 740 523 EUR.

I sin ansökan begärde Kroatien en förskottsbetalning enligt artikel 4a i förordningen. Den 10 
augusti 2020 beviljade kommissionen ett förskott motsvarande 88 951 877 EUR av EU:s 
förväntade finansiella bidrag.

Polen – översvämningar

De pluviala översvämningarna orsakade av häftiga vindbyar påverkade hela Podkarpackie-
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regionen mellan den 7 och 29 juni 2020. Över 2 000 bostadshus, jordbruksbyggnader och 
offentliga byggnader översvämmades, mer än 250 km vattendrag förstördes eller skadades 
och fler än 400 personer måste evakueras. Omkring 9000 hektar odlingsareal skadades.

I sin ansökan av den 24 augusti 2020 lade de polska myndigheterna fram skadeberäkningar på 
282,9 miljoner EUR, vilket motsvarar 1,56 % av regionens BNP. Regionen Podkarpackie är 
en Nuts 2-region. Detta innebär att ansökan uppfyller kriterierna för en större naturkatastrof i 
den mening som avses i artikel 2.3 i förordningen. Eftersom skadeberäkningarna ligger över 
tröskelvärdet för direkta skador på 1,5 % av regionens BNP berättigar ansökan till stöd från 
solidaritetsfonden.

Kostnaderna för nöd- och återställningsinsatser uppskattades till 216,2 miljoner EUR, varav 
den största delen avser kostnader för att återställa transportinfrastruktur till fungerande skick, 
säkra preventiv infrastruktur och omedelbara insatser för att återställa drabbade naturområden 
för att undvika markerosion.

I linje med tidigare praxis föreslår kommissionen att man tillämpar en procentandel på 2,5 % 
av de totala direkta skadorna enligt bestämmelserna om regionala katastrofer. Det totala 
stödbelopp som föreslås uppgår därför till 7 071 280 EUR. 

Polen har inte begärt någon förskottsutbetalning. 

Grekland, Irland, Kroatien, Portugal, Spanien, Tyskland och Ungern – större hot mot 
folkhälsan till följd av covid-19-pandemin i början av 2020

Investeringsinitiativet mot coronaeffekter 2020 innebär att förordningen ändrades för att göra 
det möjligt för EU att agera mot större hot mot folkhälsan genom att inkludera sådana hot.1 
Covid-19-pandemin utgör ett större hot mot folkhälsan och faller därför inom 
solidaritetsfondens tillämpningsområde.

När tidsfristen löpte ut den 24 juni 2020 hade kommissionen mottagit 22 ansökningar (19 
medlemsstater och 3 anslutningsländer2) om finansiellt bidrag från solidaritetsfonden med 
anledning av covid-19-pandemin. Sju medlemsstater begärde en förskottsbetalning av det 
förväntade bidraget från solidaritetsfonden (Kroatien, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, 
Portugal och Spanien) och konstaterades vara berättigade till detta. Enligt förordningen kan 
bara medlemsstater begära förskott från solidaritetsfonden.

Enligt artikel 4a.4 får ett förskott på högst 25 % av det förväntade bidraget, dock högst 
100 miljoner EUR, betalas ut. 

Kommissionen tillämpar samma metod för att fastställa stödbelopp i samband med större hot 
mot folkhälsan som i samband med naturkatastrofer. Kommissionen fastställde de totala 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/461 av den 30 mars 2020.
2 Belgien, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Polen, Portugal, 
Rumänien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike samt Albanien, Montenegro och 
Serbien har begärt bistånd 



RR\1218567SV.docx 9/14 PE659.081v02-00

SV

utgifter som preliminärt godkänts för Grekland, Irland, Kroatien, Portugal, Spanien, Tyskland 
och Ungern enbart i syfte att fastställa förskottsbetalningarnas storlek enligt följande:

Eftersom de anslag för förskottsbetalningar från solidaritetsfonden som ursprungligen fanns 
tillgängliga i budgeten för 2020 redan har förbrukats föreslår kommissionen att de ytterligare 
medel som behövs tas i anspråk inom det årliga tak som fastställts för solidaritetsfonden. 
Utbetalningen av förskottet föregriper inte resultatet av kommissionens fullständiga 
bedömning. Förskottsbeloppet kommer att beaktas innan återstoden av bidraget betalas ut till 
mottagarna. Kommissionen bör återkräva felaktigt utbetalade förskott.

Slutsats

Av de skäl som anges i det föregående uppfyller de katastrofer som avses i Kroatiens och 
Polens ansökningar samt de sju ansökningar som avser covid-19-pandemin villkoren i 
förordningen.

Det årliga anslag som är tillgängligt för solidaritetsfonden 2020 uppgår till 597 546 284 EUR 
(dvs. 500 miljoner EUR i 2011 års priser). Ett belopp på 552 977 761 EUR av anslaget för 
2019 hade dessutom inte utnyttjats i slutet av det året och fördes därför över till 2020. I 
enlighet med artikel 10.1 i förordningen om den fleråriga budgetramen måste 25 % av det 
ursprungliga anslaget för 2020 (149 386 571 EUR) behållas till och med den 1 oktober 2020, 
men blir därefter tillgängligt. Det maximala belopp som är tillgängligt från solidaritetsfonden 
för hela år 2020 uppgår därför till 1 150 524 045 EUR.

Ansökande 
land

Totala 
offentliga 

direkta utgifter 
som omfattas 
av ansökan

(EUR)

Totala utgifter 
som 

preliminärt 
godkänts av 

kommissionen
(EUR)

Tillämpat 
tröskelvärde 

för större 
hot mot 

folkhälsan
(miljoner 

EUR)

2,5 % av de 
totala 
direkta 

skadorna 
upp till 
tröskel-

värdet för 
större hot 

mot 
folkhälsan 

(EUR)

6 % av de 
direkta 

skadorna 
över tröskel-

värdet för 
större hot 

mot 
folkhälsan

(EUR)

Möjligt 
stödbelopp

(EUR)

Förskotts-
betalning på 

25 %
(EUR)

Kroatien 
658 771 839 652 607 470 151,638 3 790 950 30 058 168 33 849 118 8 462 280

Tyskland 
2 079 000 000 2 079 000 000 1 792,639 44 815 975 17 181 660 61 997 635 15 499 409

Grekland 
623 925 000 623 925 000 551,220 13 780 500 4 362 300 18 142 800 4 535 700

Ungern 
1 997 208 000 1 997 208 000 385,263 9 631 575 93 944 140 106 348 275 26 587 069

Irland 
1 997 000 000 1 997 000 000 762,921 19 073 025 74 044 740 93 117 765 23 279 441

Portugal 
3 470 870 000 2 850 870 000 598,233 14 955 825 103 198 020 150 114 045 37 528 511

Spanien 
15 750 543 061 2 168 667 388 1 792,639 44 815 975 22 561 703 67 377 678 16 844 420

TOTALT 132 736 830
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Solidaritetsfonden har redan utnyttjats under 2020 för fyra ansökningar (Portugal, Spanien, 
Italien och Österrike)3 till ett totalt belopp på 278 993 814 EUR. Det maximala belopp som är 
tillgängligt från solidaritetsfonden vid denna tidpunkt 2020 uppgår därför till 
871 530 231 EUR, vilket är tillräckligt för att täcka de behov enligt detta beslut om 
utnyttjande som beskrivs i det föregående (823 548 633 EUR, varav 683 740 523 EUR avser 
jordbävningen i Kroatien, 7 071 280 EUR översvämningarna i Polen och 132 736 830 EUR 
förskott). Det återstående beloppet på 47 981 598 EUR kommer inte att användas under 2020 
och kommer att föras över till 2021.

Tillgängligt belopp från EU:s solidaritetsfond  

Årligt anslag 2020    597 546 284 EUR
Plus outnyttjat anslag för 2019 som förts över till 2020 +552 977 761 EUR
[25 % av 2020 års anslag ska behållas till den 1 oktober 2020] [149 386 571 EUR]
Minus totalt stödbelopp som föreslagits för PT (orkanen Lorenzo), ES 
(det extrema väderförhållandet DANA 2019), IT (kraftiga oväder 2019) 
och AT (kraftiga oväder 2019)

-278 993 814 EUR

Tillgängligt belopp från januari–september 2020 722 143 660 EUR

Högsta nu tillgängliga belopp 871 530 231 EUR

Totalt belopp som enligt förslaget ska tas i anspråk för Kroatien, Polen 
och covid-19-förskott –823 548 633 EUR

Resterande belopp som är tillgängligt fram till 2020-12-31 47 981 598 EUR

Föredraganden rekommenderar ett snabbt godkännande av kommissionens förslag till 
beslut som bifogas detta betänkande, och därmed ett snabbt utnyttjande av de ovan nämnda 
beloppen, som ett tecken på Europas solidaritet med alla berörda medlemsstater. 
Föredraganden begär att medlemsstaterna ska få ett särskilt brådskande ekonomiskt 
bidrag.

3 Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/1076 av den 18 juni 2020 om utnyttjande av Europeiska 
unionens solidaritetsfond till förmån för Portugal, Spanien, Italien och Österrike. Budgetkonsekvenserna av 
beslutet beaktades i ändringsbudget 4/2020 som antogs samma dag.
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SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Johan Van Overtveldt
Ordförande
Budgetutskottet
BRYSSEL

Ärende: Yttrande över utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd 
till Kroatien och Polen i samband med en naturkatastrof och för att möjliggöra 
utbetalning av förskott till Grekland, Irland, Kroatien, Portugal, Spanien, 
Tyskland och Ungern i samband med ett hot mot folkhälsan (COM(2020)0960 – 
C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

Till ordföranden

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av 
Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Kroatien och Polen i samband med en 
naturkatastrof och för att möjliggöra utbetalning av förskott till Grekland, Irland, Kroatien, 
Portugal, Spanien, Tyskland och Ungern i samband med ett hot mot folkhälsan 
(COM(2020)0960) har överlämnats för yttrande till utskottet för regional utveckling. 
Budgetutskottet kommer inom kort att anta ett betänkande om detta förslag.

Enligt förslaget ska ett belopp av 823 548 633 EUR tas i anspråk ur solidaritetsfonden för att 
bistå 

• Kroatien med anledning av jordbävningen som drabbade Zagreb och Zagreb- och 
Krapina-Zagorje-regionerna i mars 2020 (683 740 523 EUR),

• Polen med anledning av översvämningarna i Podkarpackie-regionen i juni 2020 
(7 071 280 EUR), och

• sju medlemsstater (Grekland, Irland, Kroatien, Portugal, Spanien, Tyskland och 
Ungern) med utbetalning av förskott i samband med det större hot mot folkhälsan som 
covid-19-pandemin orsakade i början av 2020 (132 736 830 EUR).

Reglerna för ekonomiskt stöd från solidaritetsfonden fastställs i rådets förordning (EG) 
nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens 
solidaritetsfond.

Detta är det första utnyttjandet av solidaritetsfonden i samband med ett större hot mot 
folkhälsan, till följd av de ändringar som infördes genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/461 av den 30 mars 2020 om ändring av rådets förordning (EG) 
nr 2012/2002 i syfte att ge ekonomiskt stöd till medlemsstater och länder som förhandlar om 
anslutning till unionen och som allvarligt påverkas av ett större hot mot folkhälsan. När det 
gäller covid-19-pandemin gäller utnyttjandet endast de medlemsstater som begärt ett förskott. 
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Ansökningar från andra medlemsstater och kandidatländer kommer att behandlas vid en 
senare tidpunkt.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag, och de har gett mig i uppdrag att skriva till 
dig och meddela att en majoritet av utskottets ledamöter inte har några invändningar mot att 
solidaritetsfonden utnyttjas för anslående av ovan nämnda belopp enligt kommissionens 
förslag.

Med vänlig hälsning

Younous Omarjee
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