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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0298/2020 af A.K., polsk statsborger, om EU-midler til 
bekæmpelse af covid-19-pandemien

1. Sammendrag

Andrageren anmoder i dette meget koncise andragende om, at EU-midler til bekæmpelse af 
covid-19-pandemien afsættes direkte til polske lokale og regionale myndigheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. juni 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2020

Kommissionens bemærkninger 

Midler fra EU's samhørighedspolitik (navnlig Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og 
Den Europæiske Socialfond) spiller en afgørende rolle i kampen mod covid-19-pandemien og 
dens økonomiske og sociale konsekvenser. Inden for kort tid har EU's samhørighedspolitik 
udviklet sig til et kriseberedskabsinstrument. Kommissionen har foreslået og Rådet og 
Europa-Parlamentet har vedtaget adskillige ændringer af den retlige ramme for 
samhørighedspolitikken1, således at medlemsstaterne fuldt ud og på en fleksibel måde kan 
anvende alle de fonde, der er til rådighed til bekæmpelse af pandemien. Disse fonde anvendes 
i overensstemmelse med princippet om delt forvaltning. Det betyder, at det er op til de 
nationale og regionale myndigheder i hver enkelt medlemsstat at udvælge og gennemføre 

1Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/460 af 30. marts 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 
1301/2013, (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår særlige foranstaltninger til mobilisering 
af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-
19-udbruddet (investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset) (EUT L 99 af 31.3.2020, s. 5-8).
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konkrete projekter, der kan modtage støtte fra EU's samhørighedspolitiske fonde inden for 
rammerne af medlemsstatsprogrammer, der er godkendt af Kommissionen. 

I Polen anvendes EU's fonde for samhørighedspolitik både af den nationale regering gennem 
seks nationale programmer under ledelse af ministeriet for fonde og regionaludvikling og af 
regionale myndigheder (16 regioner) gennem deres regionale programmer.

De polske programmer finansierer en lang række foranstaltninger på kort såvel som 
mellemlang/lang sigt for at tackle følgerne af den igangværende krise. Omkring 2 mia. euro 
omdirigeres til projekter, der direkte vedrører sundhedspleje under og efter covid-19-
pandemien, herunder indkøb af nødvendigt hospitalsudstyr, bistand til arbejdstagere, der er 
truet af arbejdsløshed eller midlertidig afskedigelse, ad hoc-støtte til iværksættere eller nye 
investeringer i SMV'er. Lokale og regionale myndigheder kan drage direkte fordel af de 
foranstaltninger, der støttes af EU's fonde for samhørighedspolitik.

Konklusion

Hvis andrageren er interesseret i at modtage flere oplysninger om støtte fra den polske 
samhørighedspolitiks programmer til covid-19-foranstaltninger eller om EU-midler generelt, 
opfordrer Kommissionen andrageren til at kontakte et af de kontaktpunkter for de europæiske 
fonde, der findes i alle regioner. Kontaktoplysningerne findes her: 
https://www.pois.gov.pl/en/site/contact-us/

https://www.pois.gov.pl/en/site/contact-us/

