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JAVASLATOK

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

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. elismerve, hogy az EUSZA nem a katasztrófák esetén történő gyors beavatkozás 
eszköze, megjegyzi, hogy a támogatások folyósítása a 2014. évi reform óta felgyorsult; 
mindazonáltal kéri, hogy a Bizottság gyorsítsa fel a kifizetéseket;

3. 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; 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; sürgeti a Bizottságot, 
hogy a lehető leggyorsabban folyósítsa a Covid19-kérelmek előlegeit;

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 2020-ban, 
figyelembe véve az alap kibővített hatályát;

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, és felgyorsítsa a végső kifizetést;

6. ajánlja, hogy az alapból való támogathatóságot terjesszék ki a potenciális tagjelölt 
országokra, ami az uniós csatlakozás felé haladó harmadik országokkal való szolidaritás 
további jele.


