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Om: Samhørighedspolitikkens rolle i håndteringen af de socioøkonomiske følgevirkninger af 
covid-19 

Samhørighedspolitikken har allerede bidraget med en yderst vigtig reaktion på covid-19-udbruddet via 
vedtagelsen af lovgivningsmæssige retsakter i marts og april, hvorved der blev mobiliseret 37 mia. 
EUR i ESI-midler til investering i offentlige sundhedssystemer og i små og mellemstore virksomheder 
såvel som til sikring af bredere fleksibilitetsforanstaltninger.

Den nye genopretningsplan bør være baseret på solidaritet, samhørighed og konvergens, og den nye 
FFR er det vigtigste instrument til at støtte den:

1. I betragtning af, at vedtagelsen af den nye lovgivning i behørig tid inden årets udgang bliver 
mindre og mindre realistisk at nå, agter Kommissionen da at fremlægge overgangsbestemmelser 
for alle europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) som en del af en nødplan for at 
undgå større forstyrrelser den 1. januar 2021? Vil Kommissionen overveje yderligere fleksibilitet 
og forenkling som en del af disse overgangsbestemmelser?

2. Kan Kommissionen garantere, at de tildelte midler til samhørighedspolitikken for 2021-2027 ikke 
bliver omdefineret til et nyt formål i form af direkte kriserelaterede investeringer, medmindre der 
tilføres ekstra, friske midler til tildeling inden for rammerne af målet investeringer i vækst og 
beskæftigelse? Kan Kommissionen forklare rationalet og mekanismerne bag det nye FFR-
forslag?

3. Hvilken rolle vil samhørighedspolitikken spille i den nye genopretningsplan? Er Kommissionen 
parat til at forsvare et stærkere budget til samhørighedspolitikken og dermed give den mulighed 
for at spille en relevant og sammenhængende rolle i genopretningen efter krisen uden at 
underminere andre relevante mål for samhørighedspolitikken i de kommende år? Vil 
Kommissionen overveje at udelukke udgifter vedrørende samhørighedspolitikken for perioden 
2021-2027 fra stabilitets- og vækstpagten? Hvor lang tid vil fleksibilitet og forenkling vare i 
genopretningsplanen? Hvordan agter Kommissionen at målrette indsatsen mod de regioner, 
grupper og sektorer, hvor behovet er størst, således at f.eks. regioner i den yderste periferi og 
øer ikke bliver ladt i stikken?

4. Vil Kommissionen overveje at træffe yderligere foranstaltninger i tilfælde af  force majeure , f.eks. 
muligheden for at etablere en "Samhørighedsnødhjælpsreserve" under ESI-fondene til styrkelse 
af denne politiks kriseberedskab, uden at det er til hinder for planlagte investeringer? Vil der blive 
foretaget en analyse af muligheden for at integrere den uudnyttede årlige forfinansiering og en 
procentdel af de årlige frigørelser i et sådant instrument med de beløb, der specifikt er 
øremærket til oprindelsesmedlemsstaterne, på grundlag af den respektive akkumulerede 
forfinansiering og frigørelser?
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