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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 over den nylige udvidelse af det tematiske anvendelsesområde for Den 
Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) i lyset af den aktuelle covid-19-pandemi til 
at omfatte større folkesundhedskriser med det formål at hjælpe medlemsstaterne med at 
yde støtte, herunder lægehjælp, til de berørte befolkningsgrupper;

2. bemærker, samtidig med at det anerkender, at Solidaritetsfonden ikke er et instrument 
til hurtig indgriben i katastrofesituationer, at støtteudbetalingen er blevet hurtigere siden 
2014-reformen; anmoder ikke desto mindre om, at Kommissionen fremskynder 
betalingerne;

3. 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; sætter imidlertid spørgsmålstegn ved, om reformen tager hensyn til alle 
de hindringer, der i øjeblikket afholder medlemsstaterne fra at anmode om udbetaling af 
forskud i lyset af den lave ansøgningssats; opfordrer indtrængende Kommissionen til at 
udbetale forskud til covid-19-ansøgninger så hurtigt som muligt;

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 at dække alle ansøgninger 
i 2020, der opfylder betingelserne, under hensyntagen til fondens udvidede 
anvendelsesområde;

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;

6. 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.


