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Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till 
Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen 
Europaparlamentets resolution av den 11 september 2018 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens 
solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen 
(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2018)0360 – C8-0245/2018),

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om 
inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond1,

– med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 
2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–20202, särskilt artikel 10,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning3, särskilt punkt 11,

– med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0272/2018).

1. Europaparlamentet välkomnar beslutet som ett tecken på unionens solidaritet med 
unionens medborgare och de regioner som har drabbats av naturkatastrofer. 

2. Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att frigöra finansiellt stöd via 
Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) till regioner som drabbats 
av naturkatastrofer och beklagar antalet omkomna i naturkatastrofer i unionen under 
2017.

1 EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.
2 EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
3 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.



3. Europaparlamentet efterlyser en ytterligare optimering av förfarandet för utnyttjande av 
fonden så att tiden mellan ansökan och betalning minskar. Parlamentet påminner om att 
en snabb utbetalning till stödmottagare är av stor betydelse för lokalsamhällena, de 
lokala myndigheterna och deras förtroende för unionens solidaritet.

4. Europaparlamentet stöder de medlemsstater som använder de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna för återuppbyggnad i de drabbade regionerna. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att stödja och snabbt godkänna den finansiella omfördelningen 
av partnerskapsavtalen, enligt medlemsstaternas begäran för detta ändamål. 

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utnyttja det finansiella bidraget från 
fonden på ett transparent sätt och att garantera en rättvis fördelning i samtliga drabbade 
regioner.

6. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 
underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella 
tidning.

8. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till 
rådet och kommissionen.



BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, 
Grekland, Litauen och Polen

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, 
beslut (EU) 2018/1505.)


