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Amendement 1
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de huidige crisis de 
lidstaten en de EU verplicht de uitgaven
binnen de perken te houden;

E. overwegende dat binnen Europa 
natuurrampen, waaronder extreme 
weersomstandigheden, zowel in omvang 
als in frequentie blijven toenemen;

Or. en

Amendement 2
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept het belang van het 
Solidariteitsfonds als belangrijkste 
instrument waarmee de Unie kan reageren 
op een grote ramp die zich voordoet op het 
grondgebied van de Unie of in een 
buurland;

1. onderstreept het belang van het 
Solidariteitsfonds als belangrijkste 
instrument waarmee de Unie kan reageren 
op een grote ramp die zich voordoet op het 
grondgebied van de Unie of in landen die 
in onderhandeling zijn over hun 
toetreding tot de EU;

Or. en

Amendement 3
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat de administratieve 
procedures om het fonds in te zetten, 

4. constateert dat het momenteel 
onaanvaardbaar veel tijd kost om 
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efficiënter en sneller moeten worden want 
bij de goedkeuring zijn drie Europese 
instellingen betrokken, met als gevolg dat 
het overdreven lang duurt om door een 
ramp getroffen lidstaten te helpen;

middelen uit het fonds in te zetten en wijst
er dan ook op dat de administratieve 
procedures om het fonds in te zetten, 
efficiënter en sneller moeten worden want 
bij de goedkeuring zijn drie Europese 
instellingen betrokken, met als gevolg dat 
het overdreven lang duurt om door een 
ramp getroffen lidstaten te helpen en 
hierdoor niet de resultaten bereikt worden 
waarop is gehoopt;

Or. ro

Amendement 4
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat de administratieve 
procedures om het fonds in te zetten,
efficiënter en sneller moeten worden want 
bij de goedkeuring zijn drie Europese 
instellingen betrokken, met als gevolg dat
het overdreven lang duurt om door een 
ramp getroffen lidstaten te helpen;

4. wijst erop dat de administratieve 
procedures om het fonds in te zetten 
efficiënter en sneller moeten worden, 
aangezien het thans overdreven lang duurt 
om door een ramp getroffen lidstaten en 
regio's te helpen;

Or. en

Amendement 5
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat de huidige bepalingen 
van de betrokken verordening, in het geval 
van zich traag voltrekkende rampen, 
juridische en praktische moeilijkheden 

6. is van mening dat de huidige bepalingen 
van de betrokken verordening, in het geval 
van zich traag voltrekkende rampen, 
juridische en praktische moeilijkheden 
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opleveren voor de beschikbaarstelling van
middelen uit het fonds, voornamelijk 
vanwege de voorgeschreven termijn van 
uiterlijk 10 weken waarbinnen aanvragen 
moeten worden ingediend;

opleveren voor de beschikbaarstelling van 
middelen uit het fonds;

Or. en

Amendement 6
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat de huidige bepalingen 
van de betrokken verordening, in het geval 
van zich traag voltrekkende rampen, 
juridische en praktische moeilijkheden 
opleveren voor de beschikbaarstelling van 
middelen uit het fonds, voornamelijk 
vanwege de voorgeschreven termijn van 
uiterlijk 10 weken waarbinnen aanvragen 
moeten worden ingediend;

6. is van mening dat de huidige bepalingen 
van de betrokken verordening, in het geval 
van zich traag voltrekkende rampen, 
juridische en praktische moeilijkheden 
opleveren voor de beschikbaarstelling van 
middelen uit het fonds, voornamelijk 
vanwege de voorgeschreven termijn van 
uiterlijk 10 weken waarbinnen aanvragen 
moeten worden ingediend; verzoekt de 
Commissie dan ook om in het geval van 
zich traag voltrekkende rampen waarbij 
de schade pas over een lange periode 
neigt duidelijk te worden, er in het 
bijzonder op toe te zien dat dergelijke 
schade ook door het SFEU kan worden 
gedekt;

Or. pt

Amendement 7
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is dan ook van mening dat in 
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noodsituaties waarin sprake is van 
natuur-, milieu- of technologische 
rampen met ernstige gevolgen voor de 
leefomstandigheden van de bevolking, het 
Fonds over grotere flexibiliteit bij de 
uitvoering moet beschikken;

Or. pt

Amendement 8
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt dat de aanpassing van de uit 
2002 daterende verordening1 door het 
verzet van een aantal lidstaten, die vrezen 
dat grote veranderingen in de 
rechtsgrondslag van dit instrument hogere 
financiële lasten met zich mee zullen 
brengen, beperkt is gebleven tot een aantal 
verduidelijkingen en een poging om de 
inzetbaarheid ervan te verbeteren; wijst 
erop dat het aantal, de ernst en de 
hevigheid van rampen in de regio's van de 
Europese Unie sinds de oprichting van het 
fonds jammer genoeg aanzienlijk zijn 
toegenomen;

9. acht het niet gerechtvaardigd dat de 
aanpassing van de uit 2002 daterende
verordening door het verzet van een aantal 
lidstaten, die vrezen dat grote 
veranderingen in de rechtsgrondslag van 
dit instrument hogere financiële lasten met
zich mee zullen brengen, beperkt is 
gebleven tot een aantal verduidelijkingen 
en een poging om de inzetbaarheid ervan te 
verbeteren; wijst erop dat het aantal, de 
ernst, het karakter en de hevigheid van 
rampen in de regio's van de Europese Unie 
sinds de oprichting van het fonds jammer 
genoeg aanzienlijk zijn toegenomen;

Or. ro

Amendement 9
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is niettemin verheugd dat de werking 10. is niettemin verheugd dat de werking 
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aanzienlijk kan worden verbeterd door in 
de geldende regels louter bepaalde 
aanpassingen aan te brengen, met behoud 
van de bestaansreden en het karakter van 
het fonds, dat voornamelijk is opgezet om 
te beschikken over een soepel en efficiënt 
instrument waarmee bijstand kan worden 
verleend aan burgers die getroffen worden 
door een fenomeen dat ernstig ingrijpt op 
hun levensomstandigheden en welzijn;

aanzienlijk kan worden verbeterd door in 
de geldende regels louter bepaalde 
aanpassingen aan te brengen, met behoud 
van de bestaansreden en het karakter van 
het fonds, dat voornamelijk is opgezet om 
te beschikken over een soepel en efficiënt 
instrument waarmee terstond bijstand kan 
worden verleend aan burgers die getroffen 
worden door een fenomeen dat ernstig 
ingrijpt op hun levensomstandigheden en 
welzijn;

Or. pt

Amendement 10
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt zich af of een duidelijker en 
nauwkeuriger definitie van het begrip 
"ramp" kan helpen om het scepticisme 
weg te nemen bij veel lidstaten die zich 
verzetten tegen een grondige hervorming 
van dit EU-instrument;

Schrappen

Or. ro

Amendement 11
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de te doorlopen 
bureaucratische processen voor de 
beschikbaarstelling van middelen uit dit 
EU-instrument dringend moeten worden 

12. benadrukt dat de te doorlopen 
bureaucratische processen voor de 
beschikbaarstelling van middelen uit dit 
EU-instrument dringend moeten worden 
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vereenvoudigd, zodat er minder tijd hoeft 
te verlopen tussen het ogenblik waarop de 
ramp zich voordoet en het ogenblik waarop 
de getroffen lidstaat hulp ontvangt, want in 
sommige gevallen duurt dat meer dan een
jaar; herinnert er niettemin aan dat dit 
instrument niet in het leven is geroepen om 
snel te reageren maar om noodacties die 
aanvankelijk door de overheidsinstanties in 
het getroffen land zijn gefinancierd, te 
herfinancieren;

vereenvoudigd, zodat er minder tijd hoeft 
te verlopen tussen het ogenblik waarop de 
ramp zich voordoet en het ogenblik waarop 
de getroffen lidstaat of regio hulp ontvangt, 
want in sommige gevallen duurt dat meer 
dan een jaar;herinnert er niettemin aan dat 
dit instrument niet in het leven is geroepen 
om snel te reageren maar om noodacties 
die aanvankelijk door de 
overheidsinstanties in het getroffen land 
zijn gefinancierd, te herfinancieren;

Or. en

Amendement 12
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is ingenomen met het voorstel van 
de Europese Commissie om bij te dragen 
aan de vereenvoudiging van procedures 
op Europees niveau en het verkorten van 
de termijnen; benadrukt dat ook lidstaten 
hun administratieve procedures moeten 
analyseren en eventuele knelpunten 
wegwerken die een obstakel kunnen 
vormen voor snellere beschikbaarstelling 
van steun aan de getroffen regio's;

Or. en

Amendement 13
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de lidstaten in alle fasen 
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van de uitvoering nauw samen te werken 
met lagere overheden om een zichtbare en 
effectieve Unie-bijdrage ter plaatse te 
waarborgen en duurzame oplossingen te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 14
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. vindt het voorstel van de Commissie 
om de subsidiebesluiten en de 
uitvoeringsovereenkomsten bij de 
Commissie en de lidstaten samen te 
voegen, interessant en zinvol omdat dit tijd 
bespaart en er zo sneller kan worden 
gereageerd;

13. vindt het voorstel van de Commissie 
om de subsidiebesluiten en de 
uitvoeringsovereenkomsten bij de 
Commissie en de lidstaten samen te 
voegen, interessant en zinvol, zodra het 
Europees Parlement en de Raad de 
financiële middelen beschikbaar hebben 
gesteld, omdat dit tijd bespaart en er zo 
sneller kan worden gereageerd;

Or. en

Amendement 15
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is het ermee eens dat ook de invoering 
van voorschotten een goede manier is om 
de steunverlening aan de door rampen
getroffen landen te versnellen en dat dit het 
Solidariteitsfonds doeltreffender zou 
helpen maken; vindt dat die voorschotten, 
als zij er komen, een vast percentage van 
de naar verwachting te verlenen totale hulp 

15. is het ermee eens dat, zodra de 
getroffen staat om steun heeft verzocht,
ook de invoering van de mogelijkheid van
voorschotten een goede manier is om de 
steunverlening aan de door een ernstige 
ramp getroffen landen te versnellen en dat 
dit het Solidariteitsfonds doeltreffender zou 
helpen maken; vindt dat die voorschotten, 
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zouden moeten bedragen en aan de 
Gemeenschap moeten worden terugbetaald 
als de aanvraag niet wordt aanvaard;

als zij er komen, een vast percentage van 
de naar verwachting te verlenen totale hulp 
zouden moeten bedragen en aan de 
Gemeenschap moeten worden terugbetaald 
als de aanvraag niet wordt aanvaard;

Or. en

Amendement 16
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat indien een ramp
"cascade-effecten" veroorzaakt, de 
bijkomende schade ook door het fonds 
moet worden vergoed wanneer die 
aanzienlijke gevolgen heeft voor de 
sociaaleconomische structuur van een 
regio;

17. is van mening dat indien een ramp
"cascade-effecten" veroorzaakt, de 
bijkomende schade ook door het fonds 
moet worden vergoed wanneer die 
aanzienlijke gevolgen heeft voor de 
sociaaleconomische structuur van een regio
zoals dit kan gebeuren na branden, 
overstromingen, droogteperioden, 
hittegolven en andere extreme 
weersomstandigheden;

Or. en

Amendement 17
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat indien een ramp
"cascade-effecten" veroorzaakt, de 
bijkomende schade ook door het fonds 
moet worden vergoed wanneer die 
aanzienlijke gevolgen heeft voor de 
sociaaleconomische structuur van een 
regio;

17. verzoekt om verduidelijking van het 
toepassingsgebied van het SFEU in een 
toekomstig voorstel voor een verordening, 
waarin de actieterreinen van het Fonds 
worden vastgesteld en bepaald wordt 
welke operaties gefinancierd kunnen 
worden uit het Fonds; is van mening dat 
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indien een ramp "cascade-effecten" 
veroorzaakt, de bijkomende schade ook 
door het fonds moet worden vergoed 
wanneer die aanzienlijke gevolgen heeft 
voor de sociaaleconomische structuur van 
een regio en vraagt om meer duidelijkheid 
omtrent de "cascade-effecten" of 
bijkomende schade die gedekt worden 
door het SFEU;

Or. pt

Amendement 18
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat moet worden 
verduidelijkt welke rampen op regionaal 
niveau subsidiabel zijn, door een objectief 
criterium in te voeren aan de hand waarvan 
ze gelijkgesteld kunnen worden met andere 
rampen zodat elke mogelijkheid tot 
speculatieve interpretatie en eventuele 
twijfel bij de aanvragers omtrent 
subsidiabiliteit worden weggenomen;

18. benadrukt dat moet worden 
verduidelijkt welke rampen op regionaal 
niveau subsidiabel zijn, door een
eenvoudig en objectief criterium in te 
voeren aan de hand waarvan ze 
gelijkgesteld kunnen worden met andere 
rampen zodat elke mogelijkheid tot 
speculatieve interpretatie en eventuele 
twijfel bij de aanvragers omtrent 
subsidiabiliteit worden weggenomen;

Or. pt

Amendement 19
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat moet worden 
verduidelijkt welke rampen op regionaal 
niveau subsidiabel zijn, door een objectief 

18. benadrukt dat duidelijk en eenvoudig
moet worden omschreven wat een ramp 
op regionaal niveau is en verduidelijkt
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criterium in te voeren aan de hand waarvan 
ze gelijkgesteld kunnen worden met andere 
rampen zodat elke mogelijkheid tot 
speculatieve interpretatie en eventuele 
twijfel bij de aanvragers omtrent 
subsidiabiliteit worden weggenomen;

wordt welke rampen op regionaal niveau 
subsidiabel zijn, door een objectief 
criterium in te voeren aan de hand waarvan 
ze gelijkgesteld kunnen worden met andere 
rampen zodat elke mogelijkheid tot 
speculatieve interpretatie en eventuele 
twijfel bij de aanvragers omtrent 
subsidiabiliteit worden weggenomen;

Or. pt

Amendement 20
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat moet worden 
verduidelijkt welke rampen op regionaal 
niveau subsidiabel zijn, door een objectief 
criterium in te voeren aan de hand waarvan 
ze gelijkgesteld kunnen worden met andere 
rampen zodat elke mogelijkheid tot 
speculatieve interpretatie en eventuele 
twijfel bij de aanvragers omtrent 
subsidiabiliteit worden weggenomen;

18. benadrukt dat moet worden 
verduidelijkt welke rampen op regionaal 
niveau en met grensoverschrijdende 
gevolgen subsidiabel zijn, door een 
objectief criterium in te voeren aan de hand 
waarvan ze gelijkgesteld kunnen worden 
met andere rampen zodat elke 
mogelijkheid tot speculatieve interpretatie 
en eventuele twijfel bij de aanvragers 
omtrent subsidiabiliteit worden 
weggenomen;

Or. ro

Amendement 21
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is van mening dat in het kader van 
het SFEU de subsidiabiliteitscriteria voor 
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de ultraperifere regio's moeten worden 
aangepast om rekening te houden met 
hun permanente beperkingen, het grote 
risico dat zich hier natuurrampen 
voordoen, hun problemen met betrekking 
tot toegang en verbindingen, en de 
dringende behoefte aan hulp in geval van 
een noodsituatie; is van mening dat bij de 
vaststelling van dergelijke criteria dan ook 
rekening moet worden gehouden met de 
extra kosten verbonden aan de 
eilandstatus van de meeste ultraperifere 
regio's; verzoekt de Commissie de 
schadedrempel te verlagen voor de 
geschatte schade en/of het 
corresponderende percentage van het bbp 
ingeval van rampen in de ultraperifere 
regio's;

Or. pt

Amendement 22
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. brengt in herinnering dat 
rampenpreventie een essentiële rol speelt 
in het EU-beleid en de goedkoopste 
manier is om de kwetsbaarheid voor 
rampen te verminderen; onderstreept dat 
EU-regio's een coherent gebruik moeten 
maken van alle verschillende 
financieringsmogelijkheden voor 
duurzame rampenpreventie;

Or. en

Amendement 23
Nikos Chrysogelos
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. verlangt dat duurzaamheid in 
beschouwing wordt genomen bij besteding 
van middelen uit het SFEU om ertoe bij te 
dragen dat een herhaling van rampen 
wordt voorkomen; 

Or. en

Amendement 24
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept de Commissie op de criteria te 
onderzoeken en aan te passen zodat het 
Solidariteitsfonds kan reageren op de
natuurrampen in het Middellandse 
Zeegebied, die de laatste jaren – deels als 
gevolg van de klimaatverandering – tot de 
grootste natuurrampen in de Unie behoren;

22. roept de Commissie op de criteria te 
onderzoeken en aan te passen zodat het 
Solidariteitsfonds kan reageren op
branden, overstromingen, 
droogteperioden, hittegolven, andere 
extreme weersomstandigheden en
natuurrampen, die de laatste jaren – deels 
als gevolg van de klimaatverandering – tot 
de grootste natuurrampen in de Unie 
behoren;

Or. en

Amendement 25
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept de Commissie op de criteria te 
onderzoeken en aan te passen zodat het 
Solidariteitsfonds kan reageren op de 
natuurrampen in het Middellandse 

22. roept de Commissie op de criteria te 
onderzoeken en aan te passen zodat het 
Solidariteitsfonds kan reageren op de 
natuurrampen in het Middellandse 
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Zeegebied, die de laatste jaren – deels als 
gevolg van de klimaatverandering – tot de 
grootste natuurrampen in de Unie behoren;

Zeegebied, die de laatste jaren – deels als 
gevolg van de klimaatverandering – tot de 
grootste natuurrampen in de Unie behoren, 
evenals op natuurrampen in de 
ultraperifere regio's, die een grotere kans 
hebben op rampen en wier geografische 
en structurele kenmerken de gevolgen 
daarvan verergeren;

Or. pt

Amendement 26
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. wijst erop dat het SFEU niet alle 
schade dekt als gevolg van natuurrampen 
en dat in een toekomstig voorstel voor een 
verordening dan ook moet worden 
omschreven welke schade met dit 
instrument wordt vergoed; 

Or. pt

Amendement 27
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. onderstreept het belang om 
voorschotbetalingen uit het SFEU te 
waarborgen met een beschikbaar 
noodfonds, om zo de effectiviteit, snelheid 
en de zichtbaarheid van dit instrument bij 
de getroffen bevolking te vergroten, en om 
de mogelijkheid te onderzoeken om 
langetermijnmaatregelen goed te keuren 
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die de aanhoudende gevolgen van 
natuurrampen aanpakken; 

Or. pt

Amendement 28
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. benadrukt dat bij het optreden na 
natuurrampen de SFEU een aanvulling 
moet vormen op andere financiële 
instrumenten, zoals het Structuurfonds en 
het Elfpo, en dat daarbij gebruik moet 
worden gemaakt van de synergie met deze 
mechanismen en daarmee verband 
houdende programma's;

Or. pt

Amendement 29
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat de regio's in het 
volgende financieel kader 2014-2020 
voldoende flexibiliteit krijgen en de aan 
hen toegewezen middelen kunnen 
herverdelen zodat zij de beschikbare 
middelen in geval van een ramp kunnen 
opvoeren als zij dat nodig en gepast achten;

24. dringt erop aan dat de regio's in het 
volgende financieel kader 2014-2020 
voldoende flexibiliteit krijgen en de aan 
hen toegewezen middelen kunnen 
herverdelen zodat zij de beschikbare 
middelen in geval van een ramp kunnen 
opvoeren als zij dat nodig en gepast achten, 
en verzoekt de Commissie de geldende 
verordening tijdig vóór de nieuwe 
financieringsperiode te herzien;

Or. pt
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