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FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. glæder sig i lyset af den aktuelle covid-19-pandemi over den nylige udvidelse af det 
tematiske anvendelsesområde for Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF), der 
har til formål at inkludere store folkesundhedskriser for at hjælpe medlemsstaterne med 
at yde støtte, herunder lægehjælp, til de berørte befolkningsgrupper;

2. fremhæver, at støtteudbetalingen er blevet hurtigere siden 2014-reformen, og anmoder 
Kommissionen om at fremskynde betalingerne yderligere, yde teknisk bistand til de 
nationale myndigheder i forbindelse med ansøgningsprocessen og sikre, at 
ansøgningerne vurderes rettidigt; støtter kraftigt den nylige reform af 
forskudsordningen, som hæver niveauet af forskud fra 10 % til 25 % af det forventede 
bidrag og fra maksimalt 30 mio. EUR til 100 mio. EUR; understreger, at dette har vist 
sig at have en positiv indvirkning på fondens effektivitet, navnlig i regioner og 
kommuner med begrænsede alternative finansieringskilder; sætter i lyset af den lave 
ansøgningssats imidlertid spørgsmålstegn ved, om reformen tager hensyn til alle de 
hindringer, der i øjeblikket afholder medlemsstaterne fra at anmode om udbetaling af 
forskud; anmoder Kommissionen om inden for rammerne af en dialog med 
medlemsstaternes myndigheder at overveje yderligere måder, hvorpå denne mulighed 
kan fremmes; opfordrer indtrængende Kommissionen til at udbetale forskud til covid-
19-ansøgninger så hurtigt som muligt;

3. anerkender, at klimaforandringer først og fremmest kræver anvendelse af en 
forebyggende politisk tilgang i overensstemmelse med Parisaftalen og den europæiske 
grønne pagt, og at Solidaritetsfonden ikke er et instrument til hurtig indgriben i 
katastrofesituationer; sætter imidlertid spørgsmålstegn ved, om fonden er tilstrækkeligt 
tilpasset til at håndtere de fremtidige konsekvenser af klimaforandringer, navnlig hvad 
angår øer og kystområder, der er særligt truet af naturkatastrofer;

4. glæder sig over Kommissionens forslag af 27. maj 2020 om at øge det maksimale årlige 
beløb til Solidaritetsfonden under det næste langsigtede budget til 1 mia. EUR (i 2018-
priser), hvilket har været Parlamentets holdning fra begyndelsen; sætter dog 
spørgsmålstegn ved, om dette beløb vil være tilstrækkeligt til i de kommende år at 
dække alle de ansøgninger, der opfylder betingelserne, under hensyntagen til fondens 
udvidede anvendelsesområde og klimaforandringernes hurtige udvikling, som giver sig 
udslag i hyppigere, mere voldelige og mere uforudsigelige naturkatastrofer;

5. anmoder om, at Kommissionen foreslår en revision af forordningen, som bør træde i 
kraft så tidligt som muligt i den næste flerårige finansielle ramme (FFR), for at forenkle 
og fremskynde ansøgningsproceduren for medlemsstaterne, bringe forskuddene op på 
op til 33 % og fremskynde den endelige udbetaling med henblik på at integrere 
princippet om bedre og grønnere genopbygning ("Build Back Better"-princippet ) fuldt 
ud i artikel 3 i forordningen om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond og medtage en 
ø- og kystdimension for at tage hensyn til klimatilpasningsdimensionen i disse områder, 
som er særligt udsatte;
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6. fremhæver, at anvendelsen af Solidaritetsfonden har fremmet politiklæring hos 
nationale og lokale myndigheder og ansporet dem til at foretage en generel vurdering af 
deres risikostyringsforanstaltninger; anmoder Kommissionen om at oprette og forvalte 
et netværk af EUSF-koordinatorer fra medlemsstaterne med henblik på udveksling af 
god praksis og praktisk rådgivning om indgivelse af ansøgninger;

7. noterer sig de betydelige potentielle synergier mellem Solidaritetsfonden og andre EU-
fonde og -politikker; anmoder om, at disse synergier udnyttes fuldt ud;

8. anmoder Kommissionen om i overensstemmelse med Parisaftalen og den grønne pagt at 
sikre mere modstandsdygtige og klimavenlige investeringer og genopbygningsprojekter 
og om at opgradere infrastrukturen til nye og mere robuste standarder frem for blot at 
kopiere de vilkår, som herskede forud for begivenheden;

9. anbefaler, at støtteberettigelsen under fonden udvides til at omfatte potentielle 
kandidatlande som endnu et tegn på solidaritet med tredjelande på vej mod tiltrædelse af 
EU.

10. beklager, at det ifølge de beviser, der blev tilvejebragt ved hjælp af 
Eurobarometerundersøgelser, formentlig kun er 15 % af EU's befolkning, der har fuldt 
kendskab til anvendelsen af fonden i de enkelte lande; gentager, at det er vigtigt at 
informere offentligheden om de håndgribelige fordele, som Solidaritetsfonden giver 
mulighed for; opfordrer de berørte regionale og lokale myndigheder til at gennemføre 
kommunikationsstrategier med henblik på over for borgerne klart at fremhæve den 
bistand, som Solidaritetsfonden yder; opfordrer Kommissionen til at intensivere sine 
kommunikationsbestræbelser for at øge den offentlige bevidsthed om de interventioner, 
der finansieres med midler fra Solidaritetsfonden, og til inden for rammerne af den 
kommende revision af forordningen at vurdere muligheden for at pålægge 
modtagerlandet en forpligtelse til at informere om EU's finansielle støtte til de 
gennemførte operationer;

11. understreger, at tildelingen, forvaltningen og gennemførelsen af tilskuddene fra 
Solidaritetsfonden bør være så gennemsigtig som mulig, og at tilskuddene skal 
anvendes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning.
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