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Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0200 – C9-0127/2020),

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om 
oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond1,

– der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 
om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20202, særlig artikel 
10,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning3, særlig punkt 11,

– der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0105/2020),

1. hilser afgørelsen velkommen som et udtryk for Unionens solidaritet med 
unionsborgerne og med de regioner, der er ramt af naturkatastrofer;

2. fremhæver det presserende behov for at yde finansiel bistand gennem Den Europæiske 
Unions Solidaritetsfond ("fonden") til de regioner, der var ramt af naturkatastrofer i 
Unionen i 2019;

3. mener, at den finansielle støtte, der frigøres til medlemsstaterne, skal gøres til genstand 

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



for en retfærdig fordeling til de hårdest ramte regioner og områder;

4. påpeger, at naturkatastrofer vil blive mere voldsomme og hyppige som følge af 
klimaændringer; opfordrer til en reform af fonden i den kommende flerårige finansielle 
ramme for at tage hensyn til de fremtidige konsekvenser af klimaændringer, samtidig 
med at det understreges, at fonden kun er et afhjælpende instrument, og at 
klimaændringer primært kræver en forebyggende politik i overensstemmelse med 
Parisaftalen og den europæiske grønne pagt;

5. minder om, at Den Europæiske Union i henhold til artikel 174 og 349 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde skal fortsætte indsatsen for at styrke sin 
territoriale samhørighed under hensyn til de særlige karakteristika og begrænsninger i 
forbindelse med regionerne i den yderste periferi; påpeger, at den samme 
naturkatastrofe i en region i den yderste periferi har større sociale og økonomiske 
konsekvenser end i nogen anden europæisk region, og at genopretningen derfor er 
langsommere; mener derfor, at midlerne til regionerne i den yderste periferi bør forhøjes 
inden for rammerne af fondens anvendelsesområde;

6. godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

7. pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og 
drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

8. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og 
Kommissionen.



BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde 
bistand til Portugal, Spanien, Italien og Østrig

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse 
(EU) 2020/1076.)


