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POBUDE

Odbor za proračun poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije 
vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja nedavno razširitev tematskega področja uporabe Solidarnostnega sklada 
Evropske unije zaradi sedanje pandemije COVID-19, da se vključijo izredne razmere 
večjih razsežnosti s področja javnega zdravja in se tako državam članicam pomaga pri 
zagotavljanju pomoči prizadetim prebivalcem, vključno z zdravniško pomočjo;

2. poudarja, da se je od reforme leta 2014 izplačevanje pomoči pospešilo, in zahteva, da 
Komisija nadalje pohiti s plačili, zagotovi nacionalnim organom tehnično pomoč pri 
postopku prijave in da se prijave ocenijo pravočasno; odločno podpira nedavno reformo 
sistema predplačil, s katero se njihova raven zviša z 10 % na 25 % pričakovanega 
prispevka in z največ 30 milijonov EUR na 100 milijonov EUR; poudarja, da je 
dokazano, da je to pozitivno vplivalo na učinkovitost sklada, zlasti v regijah in občinah 
z omejenimi alternativnimi viri financiranja; vendar se glede na nizko število vlog 
sprašuje, ali se z reformo obravnavajo vse ovire, zaradi katerih države članice ne 
zaprosijo za predplačila; poziva Komisijo, naj razmisli o dodatnih načinih, kako bi se v 
okviru dialoga z organi držav članic spodbudilo poseganje po tej možnosti; poziva 
Komisijo, naj izplača predplačila za vloge v zvezi s pandemijo COVID-19, kakor hitro 
je to mogoče;

3. ugotavlja, da je za podnebne spremembe v prvi vrsti potreben preventivni pristop v 
skladu s Pariškim sporazumom in zelenim dogovorom ter da Solidarnostni sklad ni 
instrument za hitro posredovanje v primeru nesreč; vendar se sprašuje, ali je sklad 
ustrezno prilagojen za spopadanje s posledicami podnebnih sprememb v prihodnosti, 
zlasti na otokih in v obalnih regijah, ki so še posebej ogrožene zaradi naravnih nesreč;

4. pozdravlja predlog Komisije z dne 27. maja 2020 za zvišanje največjega letnega zneska 
Solidarnostnega sklada Evropske unije v naslednjem dolgoročnem proračunu na 
1 milijardo EUR (po cenah iz leta 2018), kar je stališče Parlamenta že od začetka; 
vendar se sprašuje, ali bo ta znesek zadostoval za kritje vseh upravičenih vlog v 
prihodnjih letih, saj je treba upoštevati razširjeno področje, ki ga pokriva sklad, in hitri 
razvoj na področju podnebnih sprememb, zaradi česar so naravne nesreče pogostejše, 
hujše in nepredvidljive;

5. zahteva, da Komisija predlaga revizijo uredbe, ki bi morala začeti veljati čim prej v 
naslednjem večletnem finančnem okviru, da se poenostavi in pospeši postopek prijave 
za države članice, dvigne raven predplačil na 33 %, pospeši končno izplačilo, v celoti 
vključi načelo boljše obnove v člen 3 uredbe o Solidarnostnem skladu EU ter vključi 
otoška in obalna razsežnost, da bi se upoštevale podnebne prilagoditve teh območij, ki 
so še posebej ogrožena;

6. poudarja, da je uporaba Solidarnostnega sklada EU spodbudila nacionalne in lokalne 
organe, da so se seznanili s političnimi vidiki in tako lahko širše ocenili svoje ukrepe za 
obvladovanje tveganja za nesreče; poziva Komisijo, naj vzpostavi in upravlja mrežo 
koordinatorjev Solidarnostnega sklada Evropske unije iz držav članic, da bi si izmenjali 
dobre prakse in praktične nasvete v zvezi s predložitvijo vlog;
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7. ugotavlja, da obstajajo pomembne potencialne sinergije med Solidarnostnim skladom in 
drugimi skladi in politikami Unije; poziva, naj se te sinergije v celoti uporabljajo;

8. zahteva, da Komisija v skladu s Pariškim sporazumom in zelenim dogovorom zagotovi 
odpornejše in okolju prijaznejše naložbe ter obnovitvene projekte in posodobi 
infrastrukturo v skladu z novimi in trdnejšimi standardi, namesto da zgolj sprejema 
pogoje, ki so veljali pred dogodkom;

9. priporoča, naj se upravičenost do sredstev iz sklada razširi na morebitne države 
kandidatke kot dodatni znak solidarnosti s tretjimi državami, ki so na poti, da se 
pridružijo EU;

10. obžaluje dejstvo, da je na podlagi dokazov iz raziskave Eurobarometra le 15 % 
prebivalstva EU najbrž v celoti seznanjeno z uporabo sredstev iz sklada v posamezni 
državi; ponovno poudarja, kako pomembno je, da je javnost seznanjena s koristmi, ki 
jih prinaša Solidarnostni sklad Evropske unije; poziva zadevne regionalne in lokalne 
organe, naj izvajajo komunikacijske strategije in državljanom jasno prikažejo pomoč, ki 
jo nudi Solidarnostni sklad Evropske unije; poziva Komisijo, naj okrepi svoje 
komuniciranje, da bi se izboljšala osveščenost javnosti o ukrepih, financiranih s sredstvi 
Solidarnostnega sklada, pri prihodnji reviziji uredbe pa naj oceni možnost, da se za 
državo upravičenko uvede obveznost obveščati o finančni podpori EU za izvedene 
operacije;

11. poudarja, da bi morala biti dodelitev nepovratnih sredstev iz Solidarnostnega sklada, 
njihovo upravljanje in izvrševanje čim bolj pregledni in da je treba nepovratna sredstva 
uporabiti v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja.
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