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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 vključuje izredne razmere 
večjih razsežnosti na področju javnega zdravja, da bi se državam članicam pomagalo pri 
zagotavljanju pomoči, tudi zdravniške, prizadetim prebivalcem;

2. priznava, da Solidarnostni sklad Evropske unije ni instrument za hitro posredovanje v 
primeru nesreč, vendar je od reforme leta 2014 izplačilo pomoči hitrejše; kljub temu 
poziva Komisijo, naj plačila pospeši;

3. močno podpira nedavno reformo sistema predplačil, s katero se raven predplačil poveča 
z 10 % na 25 % pričakovanega prispevka in z največ 30 milijonov EUR na 100 
milijonov EUR; vendar se glede na malo število vlog sprašuje, ali so z reformo 
obravnavane vse ovire, zaradi katerih države članice ne zaprosijo za predplačila; poziva 
Komisijo, naj izplača predplačila za vloge v zvezi s COVID-19, kakor hitro je to 
mogoče;

4. pozdravlja predlog Komisije z dne 27. maja 2020 za povečanje najvišjega 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 letu 
2020 glede na to, da se je področje uporabe sklada razširilo;

5. zahteva, naj Komisija predlaga revizijo uredbe, ki naj bi začela veljati čim prej v 
naslednjem večletnem finančnem okviru, da bi se poenostavil in pospešil postopek 
oddaje vlog za države članice, povečala stopnja predplačil na 33 % in pospešilo končno 
izplačilo;

6. 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.


