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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0345/2020 af João Paulo Pereira, portugisisk statsborger, om 
den undtagelsestilstand, der er blevet skabt af covid-19

1. Sammendrag

Andrageren foreslår, at alle EU's medlemsstater går sammen om at oprette en fond, der skal 
bistå med at håndtere de vanskeligheder, der er opstået i forbindelse med covid-19.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. juni 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2020

Kommissionens bemærkninger

Andrageren foreslår, at der oprettes fonde til støtte for tre synkroniserede undtagelsestilstande 
om året, som er tilgængelige for alle medlemsstater og tredjelande.

Som en nødhjælpsreaktion på covid-19 foreslog Kommissionen forskellige foranstaltninger1for 
at lette byrden for offentlige sundhedssystemer, borgerne og den europæiske økonomi. 

Den 27. maj 2020 foreslog Kommissionen en genopretningsplan, der består af 
nødhjælpsinstrumentet Next Generation EU og beløber sig til 750 mia. EUR, og en målrettet 
styrkelse af EU's flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-20272. Det Europæiske Råd nåede 

1De mest opdaterede oplysninger er offentligt tilgængelige på Kommissionens websted: 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_da.
2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_20_940
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på sit møde den 17.-21. juli 2020 til enighed om Next Generation EU og den fremtidige FFR 
efter intense forhandlinger. Kommissionens ambitionsniveau og den foreslåede arkitektur 
forNext Generation EU bevares og er rygraden i aftalen, som også baner vejen for indførelsen 
af nye egne indtægter i den næste FFR.

Den nuværende krise har vist, at EU har behov for et fleksibelt budget for at kunne reagere på 
nødsituationer og uforudsete udfordringer. Kommissionen foreslog derfor at styrke 
fleksibiliteten og nødværktøjerne for perioden 2021-2027, herunder i) EU's Solidaritetsfond3, 
som yder støtte til medlemsstater og regioner, der er ramt af større katastrofer. ii) Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen4, der støtter reintegrationen på 
arbejdsmarkedet af arbejdstagere, som mister deres arbejde som følge af større 
omstruktureringer, og (iii) Solidaritetsfonden og nødhjælpsreserven5, der kan styrke EU-tiltag 
til håndtering af sundhed og andre kriser. I den forbindelse støttede Det Europæiske Råd ikke 
Kommissionens forslag fuldt ud.

Desuden foreslog Kommissionen at styrke EU's civilbeskyttelsesordning6, en 
krisestyringsstruktur, der giver medlemsstaterne og de deltagende stater (Island, Norge, 
Montenegro, Nordmakedonien, Serbien og Tyrkiet) mulighed for at styrke deres samarbejde på 
civilbeskyttelsesområdet for at forbedre forebyggelse, beredskab og indsats i tilfælde af 
katastrofer. Tredjelande eller internationale organisationer kan aktivere EU's 
civilbeskyttelsesordning for at anmode om bistand til at reagere på en katastrofe som covid-19-
pandemien. Mekanismen blev styrket i marts 2020 for at gøre det muligt at udvikle et lager af 
medicinske modforanstaltninger og personlige værnemidler under rescEU7. Posterne kan 
fordeles til medlemsstaterne eller de deltagende stater efter aktivering af mekanismen.

Konklusion

Kommissionen oplyser andrageren om, hvad EU har iværksat og foreslået som reaktion på 
covid-19-krisen. 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0443
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0443
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0443
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0220
7 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_20_476
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