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Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Portugáliának, 
Spanyolországnak, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás 
céljából 
Az Európai Parlament 2020. június 18-i állásfoglalása a Portugáliának, 
Spanyolországnak, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az 
Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és 
tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2020)0200 – C9-0127/2020 – 
2020/2068(BUD))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0200 – C9-0127/2020),

– tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. 
november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre1,

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. 
december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre2 és különösen annak 10. 
cikkére,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi 
megállapodásra3 és különösen annak 11. pontjára,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0105/2020),

1. üdvözli a döntést, amely kifejezi az Unió szolidaritását a természeti katasztrófák által 
sújtott uniós polgárokkal és régiókkal;

2. hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van az Európai Unió Szolidaritási Alapján (a 
továbbiakban: az alap) keresztüli pénzügyi támogatás elérhetővé tételére a 2019-ben 

1 HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
2 HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
3 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.



természeti katasztrófa által sújtott régiók számára;

3. úgy véli, hogy a tagállamoknak nyújtott pénzügyi támogatást méltányosan kell elosztani 
a leginkább sújtott régiók és területek között;

4. rámutat arra, hogy a természeti katasztrófák egyre intenzívebbé és gyakoribbá válnak az 
éghajlatváltozás miatt; felszólít az alap reformjára a következő többéves pénzügyi 
keretben az éghajlatváltozás jövőbeli következményeinek figyelembevétele érdekében, 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az alap csak helyreállító eszköz, és hogy az 
éghajlatváltozás kezeléséhez elsősorban a Párizsi Megállapodással és a zöld 
megállapodással összhangban lévő megelőzési politikára van szükség;

5. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 174. és 349. cikke 
szerint az Uniónak úgy kell folytatnia a tevékenységeket, hogy azok a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió erősítését eredményezzék, és figyelembe vegyék a 
legkülső régiók sajátos jellemzőit és korlátait; rámutat arra, hogy egy legkülső régióban 
ugyanannak a természeti csapásnak nagyobb társadalmi és gazdasági hatásai vannak, 
mint bármely más európai régióban, következésképpen a helyreállítás lassabb; ezért úgy 
véli, hogy a legkülső régióknak megnövelt finanszírozásban kell részesülniük az alap 
keretében;

6. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

7. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint 
gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak 
és a Bizottságnak.



MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Portugáliának, Spanyolországnak, 
Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 
2020/1076 határozattal.)


