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Predlog spremembe 1
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker sedanja kriza države članice in EU 
sili, da se izogibajo prekomernim 
izdatkom;

E. ker so naravne nesreče v Evropi, 
vključno z ekstremnimi vremenskimi 
pojavi, vse večje in vse pogostejše;

Or. en

Predlog spremembe 2
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja pomen Solidarnostnega sklada 
kot poglavitnega instrumenta, ki Evropski 
uniji omogoča odzivanje na morebitne 
hude nesreče, ki bi prizadele ozemlje Unije 
ali sosednje države;

1. poudarja pomen Solidarnostnega sklada 
kot poglavitnega instrumenta, ki Evropski 
uniji omogoča odzivanje na morebitne 
hude nesreče, ki bi prizadele ozemlje Unije 
ali držav, ki se pogajajo o pristopu k EU;

Or. en

Predlog spremembe 3
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. izraža potrebo po izboljšanju 
učinkovitosti in hitrosti upravnih 
postopkov, potrebnih za mobilizacijo 
sklada, ki so preveč zamudni, saj za 
odobritev zahtevajo posredovanje treh 
evropskih institucij ter tako podaljšujejo 

4. meni, da je čas za mobilizacijo sklada 
trenutno nesprejemljivo dolg, in skladno s 
tem izraža potrebo po izboljšanju 
učinkovitosti in hitrosti upravnih 
postopkov, potrebnih za mobilizacijo 
sklada, ki so preveč zamudni, saj za 
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čas, potreben za začetek pomoči državam 
članicam, ki jih je prizadela nesreča;

odobritev zahtevajo posredovanje treh 
evropskih institucij ter tako podaljšujejo 
čas, potreben za začetek pomoči državam 
članicam, ki jih je prizadela nesreča, zaradi 
česar so rezultati slabši od pričakovanih;

Or. ro

Predlog spremembe 4
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. izraža potrebo po izboljšanju 
učinkovitosti in hitrosti upravnih 
postopkov, potrebnih za mobilizacijo 
sklada, ki so preveč zamudni, saj za 
odobritev zahtevajo posredovanje treh 
evropskih institucij ter tako podaljšujejo 
čas, potreben za začetek pomoči državam 
članicam, ki jih je prizadela nesreča;

4. izraža potrebo po izboljšanju 
učinkovitosti in hitrosti upravnih 
postopkov, potrebnih za mobilizacijo 
sklada, saj ti podaljšujejo čas, potreben za 
začetek pomoči državam članicam in 
regijam, ki jih je prizadela nesreča;

Or. en

Predlog spremembe 5
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da v primeru nesreč, ki se
„odvijajo počasi“, sedanje določbe zadevne 
uredbe povzročajo pravne in praktične 
težave pri uporabi sklada, zlasti zaradi 
predpisanega roka 10 tednov, ki je 
določen kot skrajni rok za oddajo vlog;

6. meni, da v primeru nesreč, ki se
„odvijajo počasi“, sedanje določbe zadevne 
uredbe povzročajo pravne in praktične 
težave pri uporabi sklada;

Or. en
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Predlog spremembe 6
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da v primeru nesreč, ki se
„odvijajo počasi“, sedanje določbe zadevne 
uredbe povzročajo pravne in praktične 
težave pri uporabi sklada, zlasti zaradi 
predpisanega roka 10 tednov, ki je določen 
kot skrajni rok za oddajo vlog;

6. meni, da v primeru nesreč, ki se
„odvijajo počasi“, sedanje določbe zadevne 
uredbe povzročajo pravne in praktične 
težave pri uporabi sklada, zlasti zaradi 
predpisanega roka 10 tednov, ki je določen 
kot skrajni rok za oddajo vlog; zato poziva 
Komisijo, naj v primeru nesreč, ki se
„odvijajo počasi“ in pri katerih se bo 
škoda pokazala šele čez daljše obdobje, 
posebno pozornost nameni zagotavljanju, 
da lahko Solidarnostni sklad krije tudi 
takšno škodo;

Or. pt

Predlog spremembe 7
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. meni, da je zato treba omogočiti večjo 
prožnost pri uporabi sklada v izrednih 
razmerah, pri katerih gre za naravno, 
okoljsko ali tehnološko nesrečo s hudimi 
posledicami za življenjske pogoje ljudi;

Or. pt

Predlog spremembe 8
Petru Constantin Luhan
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Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. obžaluje, da nasprotovanje določenega 
števila držav članic, ki se bojijo, da bi 
večje spremembe pravne podlage tega 
instrumenta pomenile večje izdatke,
omejujejo spremembe uredbe iz leta 20021

na nekatera pojasnila in poskuse 
izboljšanja delovanja sklada; opominja, da 
se je od ustanovitve sklada žal znatno 
povečalo število nesreč v regijah Evropske 
unije ter njihova resnost in intenzivnost;

9. meni, da nasprotovanje določenega 
števila držav članic, ki se bojijo, da bi 
večje spremembe pravne podlage tega 
instrumenta pomenile večje izdatke, ni 
upravičeno in da omejuje spremembe 
uredbe iz leta 20021 na nekatera pojasnila 
in poskuse izboljšanja delovanja sklada;
opominja, da se je od ustanovitve sklada 
žal znatno povečalo število nesreč v regijah 
Evropske unije ter njihova narava, resnost 
in intenzivnost;

Or. ro

Predlog spremembe 9
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. kljub temu pozdravlja možnost, da se 
zgolj z uvedbo nekaterih popravkov v 
veljavne predpise doseže znatno 
izboljšanje delovanja sklada, hkrati pa se 
ohrani njegova vloga in značaj, kar pomeni 
predvsem razpolaganje s prožnim in 
učinkovitim instrumentom, ki lahko 
zagotovi pomoč prizadetim državljanom, 
katerih življenjske razmere in blaginja so 
se zaradi nesreče bistveno spremenile;

10. kljub temu pozdravlja možnost, da se 
zgolj z uvedbo nekaterih popravkov v 
veljavne predpise doseže znatno 
izboljšanje delovanja sklada, hkrati pa se 
ohrani njegova vloga in značaj, kar pomeni 
predvsem razpolaganje s prožnim in 
učinkovitim instrumentom, ki lahko hitro
zagotovi pomoč prizadetim državljanom, 
katerih življenjske razmere in blaginja so 
se zaradi nesreče bistveno spremenile;

Or. pt

Predlog spremembe 10
Petru Constantin Luhan



AM\916252SL.doc 7/16 PE497.998v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. se sprašuje, ali bi jasnejša in 
natančnejša opredelitev pojma nesreča 
lahko pripomogla k zmanjšanju dvomov 
številnih držav članic, ki nasprotujejo 
temeljiti reformi tega instrumenta 
Skupnosti;

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 11
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. vztraja, da je treba nujno poenostaviti 
birokratske postopke, ki so potrebni za 
mobilizacijo tega instrumenta Unije, da bi 
tako skrajšali čas, ki preteče od nastanka 
nesreče do trenutka, ko prizadeta država 
članica prejme pomoč, kar včasih traja več 
kot leto dni; kljub temu opozarja, da ta 
instrument ni bil zasnovan kot hitra pomoč, 
temveč z namenom kritja stroškov nujnih 
ukrepov za nazaj, potem ko jih sprva 
financirajo javni organi prizadete države;

12. vztraja, da je treba nujno poenostaviti 
birokratske postopke, ki so potrebni za 
mobilizacijo tega instrumenta Unije, da bi 
tako skrajšali čas, ki preteče od nastanka 
nesreče do trenutka, ko prizadeta država 
članica ali regija prejme pomoč, kar včasih 
traja več kot leto dni; kljub temu opozarja, 
da ta instrument ni bil zasnovan kot hitra 
pomoč, temveč z namenom kritja stroškov 
nujnih ukrepov za nazaj, potem ko jih 
sprva financirajo javni organi prizadete 
države;

Or. en

Predlog spremembe 12
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. pozdravlja predlog Evropske komisije 
za prispevek k poenostavitvi postopkov na 
evropski ravni, katerega namen je 
skrajšanje zamud; poudarja, da bi morale 
tudi države članice analizirati svoje 
upravne postopke ter ugotoviti in odpraviti 
morebitna ozka grla, ki bi lahko 
predstavljala oviro za hitrejšo mobilizacijo 
pomoči prizadetim regijam;

Or. en

Predlog spremembe 13
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poziva države članice k tesnemu 
sodelovanju z lokalnimi in regionalnimi 
organi na vseh ravneh izvajanja, da se 
zagotovita vidnost in učinkovitost pomoči 
Unije na terenu ter da se spodbujajo 
trajnostne rešitve;

Or. en

Predlog spremembe 14
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da je predlog Komisije glede 
združevanja sklepov o nepovratnih 
sredstvih in sporazumov o uporabi v 
Komisiji in državah članicah zanimiv in 

13. meni, da je predlog Komisije glede 
združevanja sklepov o nepovratnih 
sredstvih in sporazumov o uporabi v 
Komisiji in državah članicah, ko Evropski 
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ustrezen, saj bi omogočil prihranek časa in 
posledično hitrejši odziv;

parlament in Svet dasta na voljo finančna 
sredstva, zanimiv in ustrezen,  saj bi 
omogočil prihranek časa in posledično 
hitrejši odziv;

Or. en

Predlog spremembe 15
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. se strinja z zamislijo, da je uvedba
vnaprejšnjih plačil, izvršenih pred 
prejemom vloge, sprejemljiv način za 
pospešitev postopka izplačila pomoči 
državam, ki jih prizadene nesreča, in da bi 
pripomogla k večji učinkovitosti 
Solidarnostnega sklada; meni, da bi morala 
predplačila, če bodo sprejeta, predstavljati 
fiksen delež celotne pomoči, ki bi bila 
predvidena za dodelitev in ki bi jo bilo 
treba vrniti v evropsko blagajno v primeru, 
da vloga ne bi bila odobrena;

15. se strinja z zamislijo, da je uvedba
možnosti izplačevanja predplačil, takoj ko 
prizadeta država zaprosi za pomoč, prav 
tako sprejemljiv način za pospešitev 
postopka izplačila pomoči državam, ki jih 
prizadene huda nesreča, in da bi 
pripomogla k večji učinkovitosti 
Solidarnostnega sklada; meni, da bi morala 
predplačila, če bodo sprejeta, predstavljati 
fiksen delež celotne pomoči, predvidene za 
dodelitev, in bi jih bilo treba vrniti v 
evropsko blagajno v primeru, da vloga ne 
bi bila odobrena;

Or. en

Predlog spremembe 16
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da mora sklad pri nesreči, ki 
povzroči „učinek snežne kepe“, kriti tudi
„kolateralno“ škodo, če ta pomembno 
vpliva na socialno in gospodarsko strukturo 
regije;

17. meni, da mora sklad pri nesreči, ki 
povzroči „učinek snežne kepe“, kriti tudi
„kolateralno“ škodo, če ta pomembno 
vpliva na socialno in gospodarsko strukturo 
regije, kot se lahko zgodi po požarih, 
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poplavah, suši, vročinskih valih in drugih 
ekstremnih vremenskih pojavih;

Or. en

Predlog spremembe 17
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da mora sklad pri nesreči, ki 
povzroči „učinek snežne kepe“, kriti tudi
„kolateralno“ škodo, če ta pomembno 
vpliva na socialno in gospodarsko strukturo 
regije;

17. poziva k boljši pojasnitvi področja 
uporabe Solidarnostnega sklada v 
prihodnjem predlogu uredbe, s katerim bi 
bilo treba opredeliti dodatna področja 
ukrepanja sklada, poleg tistih v zvezi z 
naravnimi nesrečami, in določiti, katere 
dejavnosti so upravičene do kritja iz 
sklada; meni, da mora sklad pri nesreči, ki 
povzroči „učinek snežne kepe“, kriti tudi
„kolateralno“ škodo, če ta pomembno 
vpliva na socialno in gospodarsko strukturo 
regije, in poziva k pojasnitvi v zvezi z 
„učinkom snežne kepe“ oziroma 
„kolateralno“ škodo, ki ju povzročijo 
nesreče, zajete v Solidarnostnem skladu;

Or. pt

Predlog spremembe 18
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja potrebo po jasni določitvi 
upravičenosti pri nesrečah, ki se zgodijo na 
regionalni ravni, z uvedbo objektivnih 
meril, s pomočjo katerih jih bo mogoče 
primerjati z drugimi nesrečami, da se tako 

18. poudarja potrebo po jasni določitvi 
upravičenosti pri nesrečah, ki se zgodijo na 
regionalni ravni, z uvedbo enostavnih in
objektivnih meril, s pomočjo katerih jih bo 
mogoče primerjati z drugimi nesrečami, da 
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odpravi vsakršna možnost špekulativnih 
razlag in dvomov v zvezi z upravičenostjo 
morebitne dodelitve pomoči prosilkam;

se tako odpravi vsakršna možnost 
špekulativnih razlag in dvomov v zvezi z 
upravičenostjo morebitne dodelitve pomoči 
prosilkam;

Or. pt

Predlog spremembe 19
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja potrebo po jasni določitvi 
upravičenosti pri nesrečah, ki se zgodijo na 
regionalni ravni, z uvedbo objektivnih 
meril, s pomočjo katerih jih bo mogoče 
primerjati z drugimi nesrečami, da se tako 
odpravi vsakršna možnost špekulativnih 
razlag in dvomov v zvezi z upravičenostjo 
morebitne dodelitve pomoči prosilkam;

18. poudarja potrebo po jasni in enostavni 
opredelitvi nesreče na regionalni ravni ter 
jasni določitvi upravičenosti pri nesrečah, 
ki se zgodijo na regionalni ravni, z uvedbo 
objektivnih meril, s pomočjo katerih jih bo 
mogoče primerjati z drugimi nesrečami, da 
se tako odpravi vsakršna možnost 
špekulativnih razlag in dvomov v zvezi z 
upravičenostjo morebitne dodelitve pomoči 
prosilkam;

Or. pt

Predlog spremembe 20
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja potrebo po jasni določitvi 
upravičenosti pri nesrečah, ki se zgodijo na 
regionalni ravni, z uvedbo objektivnih 
meril, s pomočjo katerih jih bo mogoče 
primerjati z drugimi nesrečami, da se tako 
odpravi vsakršna možnost špekulativnih
razlag in dvomov v zvezi z upravičenostjo 
morebitne dodelitve pomoči prosilkam;

18. poudarja potrebo po jasni določitvi 
upravičenosti pri nesrečah, ki se zgodijo na 
regionalni ravni in imajo čezmejni vpliv, z 
uvedbo objektivnih meril, s pomočjo 
katerih jih bo mogoče primerjati z drugimi 
nesrečami, da se tako odpravi vsakršna 
možnost špekulativnih razlag in dvomov v 
zvezi z upravičenostjo morebitne dodelitve 
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pomoči prosilkam;

Or. ro

Predlog spremembe 21
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. meni, da bi bilo treba prilagoditi 
merila za upravičenost do sredstev iz 
Solidarnostnega sklada v primeru najbolj 
oddaljenih regij, da bi lahko upoštevali 
njihove stalne omejitve, veliko tveganje za 
naravne nesreče, težave v smislu dostopa 
in povezanosti ter nujno potrebo po 
pomoči v primeru izrednih razmer; meni,
da bi morala prilagoditev meril zato 
upoštevati dodatne stroške, povezane z 
otoško lego večine najbolj oddaljenih 
regij; poziva Komisijo, naj zniža prag za 
ocenjeno vrednost škode in/ali ustrezen 
delež BDP v primeru nesreč, ki se zgodijo 
v najbolj oddaljenih regijah;

Or. pt

Predlog spremembe 22
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. opozarja, da ima preprečevanje 
naravnih nesreč pomembno vlogo v 
politikah Unije in predstavlja najcenejši 
način za zmanjšanje ranljivosti v zvezi z 
nesrečami; poudarja, da bi morale 
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evropske regije za trajnostno 
preprečevanje naravnih nesreč skladno 
uporabljati različne priložnosti za 
financiranje;

Or. en

Predlog spremembe 23
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. zahteva, da se v zvezi z denarjem, 
porabljenim v okviru Solidarnostnega 
sklada, upošteva trajnost in da se tako 
prispeva k izogibanju ponovnim naravnim 
nesrečam;

Or. en

Predlog spremembe 24
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Komisijo, naj pretehta in 
prilagodi merila, da se bo Solidarnostni 
sklad lahko odzival na naravne nesreče,
značilne za Sredozemlje, ki v zadnjih letih, 
deloma zaradi podnebnih sprememb, 
povzročajo največje naravne katastrofe v 
Uniji;

22. poziva Komisijo, naj pretehta in 
prilagodi merila, da se bo Solidarnostni 
sklad lahko odzival na požare, poplave, 
sušo, vročinske vale in druge ekstremne 
vremenske pojave ter na naravne nesreče, 
ki v zadnjih letih, deloma zaradi podnebnih 
sprememb, povzročajo največje naravne 
katastrofe v Uniji;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Komisijo, naj pretehta in 
prilagodi merila, da se bo Solidarnostni 
sklad lahko odzival na naravne nesreče, 
značilne za Sredozemlje, ki v zadnjih letih, 
deloma zaradi podnebnih sprememb, 
povzročajo največje naravne katastrofe v 
Uniji;

22. poziva Komisijo, naj pretehta in 
prilagodi merila, da se bo Solidarnostni 
sklad lahko odzival na naravne nesreče, 
značilne za Sredozemlje, ki v zadnjih letih, 
deloma zaradi podnebnih sprememb, 
povzročajo največje naravne katastrofe v 
Uniji, pa tudi na naravne nesreče v 
najbolj oddaljenih regijah, ki se soočajo z 
večjo nevarnostjo za nesreče in katerih 
geografske in strukturne značilnosti lahko 
učinke nesreč še povečajo;

Or. pt

Predlog spremembe 26
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poudarja, da Solidarnostni sklad ne 
krije vse škode, nastale pri naravnih 
nesrečah, in da je zato treba škodo, ki jo 
ta instrument zajema, ustrezno opredeliti 
v prihodnjem predlogu uredbe;

Or. pt

Predlog spremembe 27
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. poudarja pomen zagotavljanja 
vnaprejšnjih plačil v okviru 
Solidarnostnega sklada, ki temeljijo na 
razpoložljivosti sredstev za nujne primere, 
da se povečajo učinkovitost, hitrost in 
profil tega instrumenta med prizadetimi 
ljudmi, ter pomen preučitve možnosti za 
odobritev dolgoročnih ukrepov za 
spopadanje z dolgotrajnimi učinki 
naravnih nesreč; 

Or. pt

Predlog spremembe 28
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja potrebo po tem, da 
Solidarnostni sklad pri odzivanju na 
naravne nesreče dopolni druge finančne 
instrumente, kot so strukturni skladi in 
Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja, ter izkoristi ustvarjanje sinergij 
s temi mehanizmi in povezanimi 
programi;

Or. pt

Predlog spremembe 29
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva, naj se regijam v prihodnjem 24. poziva, naj se regijam v prihodnjem 
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finančnem okviru za obdobje 2014–2020 
omogoči dovolj prožnosti in možnosti 
prerazporejanja dodeljenih sredstev, da 
bodo lahko povečale vsoto, ki jim bo na 
voljo za primere nesreč, če bodo menile, da 
je to potrebno in primerno;

finančnem okviru za obdobje 2014–2020 
omogoči dovolj prožnosti in možnosti 
prerazporejanja dodeljenih sredstev, da 
bodo lahko povečale vsoto, ki jim bo na 
voljo za primere nesreč, če bodo menile, da 
je to potrebno in primerno, in poziva 
Komisijo, naj za novo finančno obdobje 
pravočasno revidira veljavno uredbo;

Or. pt


