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BEGRUNDELSE 

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013
1
 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den 

flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020, særlig artikel 10, giver mulighed for 

anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond inden for et årligt loft på 500 

mio. EUR (2011-priser) ud over de relevante udgiftsområder i den flerårige finansielle 

ramme. 

Punkt 11 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, 

Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om 

forsvarlig økonomisk forvaltning
2
 opstiller metoderne for anvendelse af fonden. 

Betingelserne for berettigelse til støtte fra fonden er beskrevet i Rådets forordning (EF) nr. 

2012/2002
3
, hvori det forudses, at budgettet skal omfatte højst 50 000 000 EUR i både 

betalings- og forpligtelsesbevillinger til udbetaling af forskud. 

Kommissionen medtager disse beløb i udkastet til budgettet for 2016. 

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



DA 1   DA 

Forslag til 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE 

om anvendelse af EU’s solidaritetsfond med det formål at muliggøre udbetaling af 

forskud over budgettet for 2016 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om 

oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond
4
, særlig artikel 4a, stk. 4,  

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet 

og om forsvarlig økonomisk forvaltning
5
, særlig punkt 11, 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og 

ud fra følgende betragtninger: 

1) Den Europæiske Solidaritetsfond ("Fonden") har til formål at sætte Unionen i stand 

til at reagere hurtigt, effektivt og fleksibelt i nødssituationer og udvise solidaritet med 

befolkningen i områder, der er blevet ramt af katastrofer.  

2) Fonden må ikke overstige et maksimumbeløb på 500 mio. EUR (i 2011-priser), som 

fastsat i artikel 10 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013
6
. 

3) I artikel 4a, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2012/2002 forudses det, at der stilles 

50 000 000 EUR til rådighed med henblik på udbetaling af forskud i form af 

bevillinger over Den Europæiske Unions almindelige budget  

4) Fonden bør derfor anvendes med henblik på at stille et beløb på 50 000 000 EUR til 

rådighed til udbetaling af forskud — 

  

                                                 
4 EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3. 
5 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1. 
6 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884. 
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VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 

Artikel 1 

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 

stiller Den Europæiske Unions Solidaritetsfond et beløb på 50 000 000 EUR til rådighed i 

forpligtelses- og betalingsbevillinger. 

 

Artikel 2  

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. 

Udfærdiget i Bruxelles, den . 

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne 

Formand Formand 


