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FORSLAG 

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) siden dens oprettelse 

i 2002 har tjent et yderst nyttigt formål og har været anvendt til 69 katastrofer i hele 

Europa; der henviser til, at 24 lande har modtaget bistand, hvilket svarer til, at de har 

modtaget midler til katastrofehjælp på i alt 3,7 mia. EUR; 

B. der henviser til, at revisionen i 2014 af forordning (EF) nr. 2012/2002 om oprettelse af 

EU's Solidaritetsfond forbedrer og forenkler procedurerne; der henviser til, at fristen for 

anmodning om bistand er blevet forlænget, hvilket giver medlemsstaterne 18 måneder til 

at anvende bidraget fra udbetalingstidspunktet, at der er blevet indført forskudsbetalinger 

samt at visse bestemmelser er blevet gjort klarere i tråd med talrige anmodninger gennem 

årene fremsat af Europa-Parlamentet og lokale myndigheder; 

C. der henviser til, at næsten alle afvisninger indtil revisionen vedrørte regionale katastrofer, 

hvorimod den nye forordning præciserer reglerne for støtteberettigelse med et enkelt 

kriterium for regionale katastrofer, som er baseret på en tærskel på 1,5 % af regionens 

bruttonationalprodukt eller 1 % for de mest afsidesliggende regioner på NUTS 2-niveau; 

D. der henviser til, at Kommissionen inden for rammerne af den reviderede EUSF-forordning 

modtog syv nye ansøgninger i 2014 og tre ansøgninger i 2015; 

E. der henviser til, at EUSF årlige bevillinger er faldet, selv om den allerede fandtes i den 

tidligere programmeringsperiode i FFR-forordningen; der henviser til, at der for at 

kompensere for en sådan reduktion (begrundet med den samlede gennemførelse) i den nye 

forordning er blevet indført en fremførsel på et år (N+1); 

F. der henviser til, at det følgende års midler i undtagelsestilfælde kan anvendes, hvis der 

ikke er tilstrækkelige midler til rådighed i et givet år under hensyntagen til det årlige 

budgetloft for fonden både for det år, hvor katastrofen indtræffer, og for det følgende år; 

1. påpeger, at anvendelsen af den årlige tærskel viser, at det årlige niveau for bevillinger 

ifølge den nye programmeringsperiode for FFR er tilstrækkeligt; 

2. gør opmærksom på, at EUSF for offentligheden fremstår som en af de mest konkrete og 

håndgribelige manifestationer af den støtte, som EU kan yde lokalsamfundene; 

3. glæder sig over, at der i den nye forordning er mulighed for at udbetale forskud på op til 

10 % af det forventede støttebeløb, dog højst 30 mio. EUR; beklager imidlertid den 

betydelige mængde tid, der går mellem indgivelsen af en ansøgning og udbetalingen; 

henstiller til, at vurderingsfasen og de efterfølgende faser forbedres for at lette 

gennemførelsen af betalinger; henstiller til, at der opstilles retlige rammer for fastlæggelse 

af evalueringsperiodens varighed; 

4. beklager, at den afsluttende procedure for bistand fra fonden i modstrid med artikel 8, 

stk. 1 og 3, i forordningen om EU's Solidaritetsfond i visse tilfælde er særdeles lang: I 

2014 var Kommissionen stadig ved at afslutte sager fra 2005, 2007 og 2010; understreger 
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derfor behovet for at fremskynde proceduren, eftersom rettidig modtagelse af udbedt 

bistand, der er blevet godkendt, er af største betydning; 

5. opfordrer til, at der fastlægges klare kriterier for kontrolbesøg i modtagerlandene for at 

evaluere det gennemførelsessystem, der er indført, samt med henblik på at overvåge, at 

midlerne anvendes korrekt; 

6. opfordrer med henblik på at befordre gennemsigtig anvendelse af midler Revisionsretten 

til at udarbejde en særberetning om, hvorvidt EUSF fungerer efter hensigten, navnlig fordi 

den senest tilgængelige beretning er fra før revisionen af EUSF-forordningen; opfordrer 

navnlig til, at der foretages en undersøgelse af mulige overlapninger i anvendelsen af 

EUSF-fondsmidler med strukturfondsmidler og nationale ordninger; 

7. påpeger, at der til trods for indbygget fleksibilitet (fremførslen N+1) er risiko for, at 

betydelige midler hvert år ikke bliver anvendt; foreslår endvidere, at det overvejes, 

hvordan man kan begrænse den manglende anvendelse af disse beløb i fremtiden under 

fuld hensyntagen til spørgsmålets variable karakter (på grund af det svingende antal 

modtagne ansøgninger og/eller de finansielle behov i et givet år); 

8. glæder sig over, at der i 2014 blev indført bestemmelser, som tilsigter at styrke  

forebyggelsen af risikoen for naturkatastrofer; minder om, at antallet af tilfælde med 

ekstreme vejrforhold, der har medført naturkatastrofer, er steget som følge af 

klimaforandringer; understreger derfor, at der skal ske en intensivering af bestræbelserne 

på at investere i klimaafbødning og -tilpasning, samtidig med at forebyggende 

foranstaltninger prioriteres i EUSF-støtten til genopbygning og gentilplantning af skov; 
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