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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat: 

1. üdvözli, hogy a Covid19-világjárvány fényében az Európai Unió Szolidaritási 
Alapjának (EUSZA) tematikus hatálya a közelmúltban kiterjesztésre került a jelentős 
közegészségügyi szükséghelyzetekre azzal a céllal, hogy támogassa a tagállamokat az 
érintett lakosságnak történő segítségnyújtásban, beleértve az egészségügyi 
segítségnyújtást is;

2. kiemeli, hogy a támogatások folyósítása a 2014. évi reform óta felgyorsult, továbbá 
kéri, hogy a Bizottság gyorsítsa tovább a kifizetéseket és nyújtson technikai segítséget a 
nemzeti hatóságoknak a kérelmezési folyamat során, biztosítsa, hogy a kérelmek 
értékelése időben megtörténjen; határozottan támogatja az előlegfizetési rendszer 
közelmúltbeli reformját, amely a várható hozzájárulás 10%-áról 25%-ára, illetve 
legfeljebb 30 millió euróról 100 millió euróra emeli az előlegek szintjét; hangsúlyozza, 
hogy ez bizonyítottan kedvező hatást gyakorol az alap hatékonyságára, különösen a 
korlátozott alternatív finanszírozási forrásokkal rendelkező régiókban és településeken; 
kétségbe vonja azonban, hogy a reform kezeli-e mindazokat az akadályokat, amelyek 
jelenleg visszatartják a tagállamokat attól, hogy előleget kérjenek, tekintettel az 
alacsony kérelmezési arányra; kéri a Bizottságot, hogy a tagállami hatóságokkal 
folytatott párbeszéd keretében mérlegelje e lehetőség előmozdításának további módjait; 
sürgeti a Bizottságot, hogy a lehető leggyorsabban folyósítsa a Covid19-kérelmek 
előlegeit;

3. elismeri, hogy az éghajlatváltozás elsősorban megelőző jellegű politikai megközelítést 
tesz szükségessé a Párizsi Megállapodással és a zöld megállapodással összhangban, és 
hogy az EUSZA nem a katasztrófahelyzetekben történő gyors beavatkozás eszköze; 
megkérdőjelezi azonban, hogy az alap alkalmas-e az éghajlatváltozás jövőbeli 
következményeinek kezelésére, különösen a szigetek és a part menti régiók esetében, 
amelyek különösen ki vannak téve a természeti katasztrófák kockázatának;

4. üdvözli a Bizottság 2020. május 27-i javaslatát, amely szerint a következő hosszú távú 
költségvetésben az EUSZA maximális éves összegét (2018-as árakon) 1 milliárd euróra 
kell emelni, ami kezdettől fogva a Parlament álláspontja volt; megkérdőjelezi azonban, 
hogy ez az összeg elegendő lesz-e az összes támogatható kérelem fedezésére az 
elkövetkező években, figyelembe véve az alap kibővített hatályát és az éghajlatváltozás 
gyors alakulását, ami a természeti katasztrófák gyakoribbá, súlyosabbá és 
kiszámíthatatlanná válását eredményezi;

5. kéri, hogy a Bizottság tegyen javaslatot a rendelet felülvizsgálatára, és a felülvizsgált 
rendelet a következő többéves pénzügyi keretben a lehető leghamarabb lépjen hatályba, 
hogy egyszerűsítse és felgyorsítsa a kérelmezési eljárást a tagállamok számára, az 
előlegek szintjét 33%-ra emelje, gyorsítsa fel a végső kifizetést, teljes mértékben 
integrálja az „építsük újra, de jobban” elvet az EUSZA-rendelet 3. cikkébe, valamint 
vezessen be a szigetekre és a part menti régiókra vonatkozó dimenziót a különösen 
veszélyeztetett területek éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának figyelembevétele 
érdekében;
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6. kiemeli, hogy az EUSZA felhasználása arra ösztönözte a nemzeti és helyi hatóságokat, 
hogy szélesebb szemszögből értékeljék katasztrófakockázat-kezelési intézkedéseiket; 
felkéri a Bizottságot, hogy hozza létre és kezelje a tagállami EUSZA-koordinátorok 
hálózatát azzal a céllal, hogy megossza a bevált gyakorlatokat és gyakorlati tanácsokat 
adjon a kérelmek benyújtásához;

7. felhívja a figyelmet az EUSZA és más uniós alapok és szakpolitikák közötti jelentős 
potenciális szinergiákra; kéri e szinergiák teljes körű kihasználását;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a Párizsi Megállapodással és a züld megállapodással 
összhangban biztosítsa az ellenállóbb és éghajlatbarátabb beruházásokat és újjáépítési 
projekteket, valamint hogy pusztán az esemény bekövetkezése előtt fennálló feltételek 
visszaállítása helyett korszerűsítse az infrastruktúrát új és szilárdabb normáknak 
megfelelően;

9. javasolja, hogy az alapból való támogathatóságot terjesszék ki a potenciális tagjelölt 
országokra, ami az uniós csatlakozás felé haladó harmadik országokkal való szolidaritás 
további jele lenne;

10. sajnálatosnak tartja, hogy az Eurobarométer felmérések szerint az EU lakosságának 
csupán 15%-a tud teljes mértékben az alap országos szintű felhasználásáról; ismételten 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy tájékoztassák a nyilvánosságot az EUSZA 
kézzelfogható előnyeiről; felhívja az érintett regionális és helyi hatóságokat, hogy 
hajtsanak végre kommunikációs stratégiákat annak érdekében, hogy egyértelműen 
felhívják a polgárok figyelmét az EUSZA által nyújtott segítségre; felhívja a 
Bizottságot, hogy fokozza kommunikációs erőfeszítéseit az EUSZA forrásaiból 
finanszírozott beavatkozások nyilvánosság előtti ismertségének növelése érdekében, és 
a rendelet jövőbeli felülvizsgálata keretében értékelje annak lehetőségét, hogy a 
kedvezményezett ország számára kötelezővé tegye a végrehajtott műveletekhez nyújtott 
uniós pénzügyi támogatással kapcsolatos kommunikációt;

11. hangsúlyozza, hogy az EUSZA-támogatások odaítélésének, irányításának és 
végrehajtásának a lehető legátláthatóbbnak kell lennie, és a támogatásokat a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elveivel összhangban kell felhasználni.
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