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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 2012/2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond
(COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0522),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 175, stk. 3, og artikel 212, stk. 2, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C7-0231/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra 
Budgetudvalget (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Selv om fonden navnlig begrænses til 
naturkatastrofer, er der behov for et 
stærkt og fleksibelt EU-instrument, som 
gør det muligt at sende et utvetydigt 
politisk signal til de borgere, der befinder 
sig i en alvorlig krisesituation.

Or. es

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) En "større naturkatastrofe" i henhold til 
forordning (EF) nr. 2012/2002 bør 
defineres som havende forårsaget direkte
skade over en tærskelværdi udtrykt i 
finansielle termer og bør udtrykkes i 
referenceårets priser eller som en 
procentsats af bruttonationalindkomsten 
(BNI) i den pågældende stat.

(8) En "større naturkatastrofe" bør 
defineres som havende forårsaget alvorlig
skade og/eller haft alvorlig indvirkning på 
de normale livsvilkår i et bestemt 
geografisk område, uanset om der er tale 
om naturfænomener eller utilsigtede 
menneskeskabte katastrofer, som kræver 
særlig opmærksomhed fra statens 
myndigheder, de øvrige humanitære 
organisationer samt sundhedsvæsenet.

Or. es

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Fonden bør kunne aktiveres, når en 
større naturkatastrofe har forårsaget 
direkte skade over en tærskelværdi udtrykt 
i finansielle termer, og bør udtrykkes i 
referenceårets priser eller som en 
procentsats af bruttonationalindkomsten 
(BNI) i den pågældende stat.

Or. es

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For bedre at kunne tage hensyn til den 
særlige karakter af disse katastrofer, der 
trods deres størrelse ikke når op på det 
minimumsomfang, der kræves for at opnå 
bidrag fra fonden, bør kriterierne for 
regionale katastrofer bestemmes ud fra 
skaden, der kan beregnes med henvisning 
til det regionale bruttonationalprodukt
(BNP). Disse kriterier bør beregnes på en 
klar og simpel måde for at mindske 
muligheden for, at der indgives 
ansøgninger, som ikke opfylder kravene i 
forordning (EF) nr. 2012/2002.

(9) For bedre at kunne tage hensyn til den 
særlige karakter af disse katastrofer, der 
trods deres størrelse ikke når op på det 
minimumsomfang, der kræves for at opnå 
bidrag fra fonden, bør kriterierne for 
regionale katastrofer bestemmes ud fra 
skaden, der kan beregnes med henvisning 
til det regionale bruttonationalprodukt
(BNP), og som bør afvejes i medfør af en 
indikator, der på rimelig vis afspejler den 
reelle situation i det berørte område. Disse 
kriterier bør beregnes på en klar og simpel 
måde for at mindske muligheden for, at der 
indgives ansøgninger, som ikke opfylder 
kravene i forordning (EF) nr. 2012/2002.

Or. es

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det bør også præciseres, at de 
støtteberettigede tiltag ikke bør omfatte 
udgifter til teknisk bistand.

(13) Det bør også præciseres, at de 
støtteberettigede tiltag som hovedregel
ikke bør omfatte udgifter til teknisk 
bistand.

Or. es

Begrundelse

Visse regioner har ofte behov for ekstern teknisk bistand for at kunne imødegå katastrofen og 
gennemføre rehabiliteringsforanstaltninger i de berørte områder.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Visse typer naturkatastrofer, f.eks. 
tørke, udvikles over en længere 
tidsperiode, inden de katastrofale 
virkninger kan mærkes. Der bør gives 
mulighed for, at fonden også kan anvendes 
i sådanne tilfælde.

(15) Visse typer naturkatastrofer
forårsaget af klimaændringer, f.eks. tørke,
der udvikles over en længere tidsperiode, 
inden de katastrofale virkninger kan 
mærkes, eller frost, hvis virkninger først 
betragtes som katastrofale efter en vis tid, 
bør være berettiget til støtte fra fonden. 
Der bør gives mulighed for, at fonden også 
kan anvendes i sådanne tilfælde.

Or. es

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 2012/2002
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I denne forordning forstås ved en
"regional naturkatastrofe" en 
naturkatastrofe, som i en region i en 

3. I denne forordning forstås ved en
"regional naturkatastrofe" en 
naturkatastrofe, som medfører direkte 
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medlemsstat eller i et land, med hvilket der 
føres forhandllinger om tiltrædelse af 
Unionen på NUTS 2-niveau, medfører 
direkte skade, der overstiger 1,5 % af 
regionens bruttonationalprodukt (BNP). 
Når katastrofen vedrører flere regioner på 
NUTS 2-niveau, anvendes tærskelværdien 
på det vejede gennemsnitlige BNP i disse 
regioner.

skade, der overstiger 1 % af 
bruttonationalproduktet (BNP) i en region
på NUTS 2-niveau eller i flere 
tilgrænsende regioner på NUTS 3-niveau, 
som tilsammen udgør en region, der 
opfylder minimumskriteriet for NUTS-2 i 
en medlemsstat eller i et land, med hvilket 
der føres forhandlinger om tiltrædelse af 
Unionen. I visse tilfælde kan der ske en 
afvejning af BNP ved hjælp af en 
indikator, der på rimelig vis afspejler den 
reelle samfundsøkonomiske situation i det 
katastroferamte område, både før og efter 
katastrofen, og som er omhandlet i 
forordningen om fælles bestemmelser.
Når katastrofen vedrører flere regioner på 
NUTS 2-niveau, der kan ansøge om støtte, 
eller flere regioner på NUTS 3-niveau, 
som udgør et område svarende til NUTS 
2, anvendes tærskelværdien på det vejede 
gennemsnitlige BNP i disse regioner.

Or. es

Begrundelse

En så høj tærskelværdi giver ikke det svar, som borgerne forventer, og hindrer dermed ikke 
frustration hos ofrene for en katastrofe som følge af Unionens manglende følsomhed over for 
borgerne. Eftersom katastrofer i højere grad forekommer i regioner, som ikke er omfattet af 
NUTS 2, er der en risiko for manglende objektivitet, hvis der kun tages hensyn til regioner på 
NUTS 2-niveau i forbindelse med definitionen af en regional naturkatastrofe.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 2012/2002
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Midlerne ydes fortrinsvis til afsides 
beliggende eller isolerede regioner, som 
øsamfund og regioner i den yderste 
periferi, jf. artikel 349 i TEUF.
Kommissionen gennemgår meget nøje de 
anmodninger, den modtager i henhold til 
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dette stykke.

Or. es

Begrundelse

Afsides beliggende eller isolerede regioner har generelt svært ved at håndtere 
naturkatastrofer, hvorfor midlerne fortrinsvis bør ydes til disse regioner.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 2012/2002
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I litra a) forstås ved "udbedring" en form 
for udbedring, som skal gøre det lettere at 
modstå en naturkatastrofe, herunder 
flytning af infrastrukturprojekter, der 
tydeligvis befinder sig i et område, som 
også i fremtiden vil være truet af en 
naturkatastrofe.

Or. es

Begrundelse

Infrastrukturprojekter, som er afgørende for vejnettet, bør flyttes på grundlag af de nye 
erfaringer vedrørende nødvendige foranstaltninger med henblik på katastrofesikring.
Genoprettelse af skadet infrastruktur, herunder broer, indebærer desuden investeringer, som 
kan mindske risikoen for skader i forbindelse med en fremtidig naturkatastrofe. Det er derfor 
utilstrækkeligt at nøjes med at udbedre sådanne infrastrukturer.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 2012/2002
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udbetalinger fra fonden er begrænset til 
finansiering af foranstaltninger til 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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afhjælpning af skader, der ikke kan 
forsikres, og skal tilbagebetales i 
overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, 
hvis udgifterne til udbedring af skaden 
efterfølgende dækkes af tredjepart."

Or. es

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EF) nr. 2012/2002
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Teknisk bistand, herunder forvaltning, 
overvågning, information og 
kommunikation, tvistbilæggelse samt 
kontrol og revision, er ikke berettiget til 
bidrag fra fonden.

5. Teknisk bistand, herunder forvaltning, 
overvågning, information og 
kommunikation, tvistbilæggelse samt 
kontrol og revision, er ikke berettiget til 
bidrag fra fonden, medmindre bidraget er 
nødvendigt for at gennemføre 
rehabiliteringsforanstaltninger i 
katastroferamte områder. Den 
procentandel, der tildeles til ekstern 
teknisk bistand, må ikke overstige 2 % af 
fondens samlede bidrag.

Or. es

Begrundelse

Visse regioner har ofte behov for ekstern teknisk bistand for at kunne imødegå katastrofen og 
gennemføre rehabiliteringsforanstaltninger i de berørte områder.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 2012/2002
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1– indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Så hurtigt som muligt og senest ti uger 
efter den første skade i forbindelse med en 
naturkatastrofe kan et land rette anmodning 
til Kommissionen om bidrag fra fonden; 
anmodningen skal som minimum 
indeholde alle tilgængelige oplysninger 
om:

1. Så hurtigt som muligt og senest 15 uger 
efter den første skade i forbindelse med en 
naturkatastrofe kan et land rette anmodning 
til Kommissionen om bidrag fra fonden; 
anmodningen skal som minimum 
indeholde alle tilgængelige oplysninger 
om:

Or. es

Begrundelse

Det tager lang tid for de offentlige myndigheder at forberede en ansøgning, idet de skal 
forsøge at vurdere skaderne og indsamle beviser, som kan understøtte ansøgningen. 
Ansøgningen skal tilmed forberedes på et tidspunkt, hvor myndighederne skal træffe 
hasteforanstaltninger for at imødegå katastrofens konsekvenser. Problemerne er imidlertid 
endnu større i forbindelse med visse katastrofer såsom oversvømmelser, dels fordi de kan 
vare flere uger, dels fordi skaderne først kan vurderes, når vandmasserne er forsvundet.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 2012/2002
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) gennemførelsen af EU-lovgivningen om 
forebyggelse og forvaltning af 
katastroferisici i relation til katastrofens art

e) en kort beskrivelse af gennemførelsen af 
EU-lovgivningen om forebyggelse og 
forvaltning af katastroferisici i relation til 
katastrofens art

Or. es

Begrundelse

Kravet om, at der i ansøgningen skal medtages oplysninger om forebyggelse af 
katastroferisici, kan for ansøgeren medføre en større administrativ byrde og dermed forsinke 
udarbejdelsen og behandlingen af ansøgninger, hvilket er i strid med instrumentets 
oprindelige målsætning om at forenkle de administrative procedurer for anvendelse af 
fonden.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 2012/2002
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) alle andre nyttige oplysninger om tiltag 
til forebyggelse og afbødning, der er 
truffet i relation til katastrofens art.

udgår

Or. es

Begrundelse

Samme oplysninger bør fremgå af rapporten om gennemførelsen af bidraget fra fonden 
(artikel 8, stk. 3).

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 2012/2002
Artikel 4 – stk. 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I tilfælde af en naturkatastrofe, der 
udvikler sig gradvist, løber den i stk. 1 
omhandlede frist på ti uger fra den dato, 
hvor de offentlige myndigheder i den 
støtteberettigede stat træffer 
foranstaltninger for første gang over for 
virkningerne af katastrofen.

1a. I tilfælde af en naturkatastrofe, der 
udvikler sig gradvist, eller katastrofer, hvis 
virkninger først betragtes som 
katastrofale efter en vis tid, løber den i stk. 
1 omhandlede frist på ti uger fra den dato, 
hvor de offentlige myndigheder i den 
støtteberettigede stat træffer 
foranstaltninger for første gang over for 
virkningerne af katastrofen.

Or. es

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
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Forordning (EF) nr. 2012/2002
Artikel 4 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forskuddet må ikke overstige 10 % af 
det forventede bidrag og må under ingen 
omstændigheder overstige 30 000 000
EUR. Når det endelige bidrag er fastlagt, 
tager Kommissionen hensyn til forskuddet, 
inden restbeløbet af bidraget udbetales. 
Kommissionen inddriver uretmæssigt 
udbetalte forskud.

2. Forskuddet må ikke overstige 15 % af 
det forventede bidrag og må under ingen 
omstændigheder overstige 40 000 000
EUR. Når det endelige bidrag er fastlagt, 
tager Kommissionen hensyn til forskuddet, 
inden restbeløbet af bidraget udbetales. 
Kommissionen inddriver uretmæssigt 
udbetalte forskud.

Or. es

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 2012/2002
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bidraget fra fonden anvendes inden for 
en frist på et år fra datoen for 
Kommissionens udbetaling af det fulde 
bistandsbeløb. Den del af bidraget, der ikke 
måtte være anvendt inden for denne frist, 
eller hvor det konstateres, at det er blevet 
anvendt til ikkestøtteberettigede tiltag, vil 
Kommissionen kræve tilbagebetalt af 
modtagerlandet.

1. Bidraget fra fonden anvendes inden for 
en frist på halvandet år fra datoen for 
Kommissionens udbetaling af det fulde 
bistandsbeløb. Den del af bidraget, der ikke 
måtte være anvendt inden for denne frist, 
eller hvor det konstateres, at det er blevet 
anvendt til ikkestøtteberettigede tiltag, vil 
Kommissionen kræve tilbagebetalt af 
modtagerlandet.

Or. es

Begrundelse

Fremskyndelsen af den administrative gennemførelsesprocedure for så vidt angår bidraget 
fra fonden vil gøre det muligt at få udbetalt støtten hurtigere. Den samlede periode, inden for 
hvilken bidraget skal anvendes, vil dermed være kortere. En forlængelse af fristen vil give 
modtagerne mere tid inden for samme periode, end det er tilfældet på nuværende tidspunkt.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 2012/2002
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest seks måneder efter udløbet af den 
frist på et år, der er omhandlet i stk. 1, 
forelægger modtagerlandet en rapport om 
gennemførelsen af bidraget fra fonden 
vedlagt en begrundelse for udgifterne, 
hvori eventuelle andre finansieringskilder i 
forbindelse med de omhandlede tiltag 
anføres, herunder forsikringsgodtgørelse
og erstatning fra tredjepart.

3. Senest seks måneder efter udløbet af den 
frist på halvandet år, der er omhandlet i 
stk. 1, forelægger modtagerlandet en 
rapport om gennemførelsen af bidraget fra 
fonden vedlagt en begrundelse for 
udgifterne, hvori eventuelle andre 
finansieringskilder i forbindelse med de 
omhandlede tiltag anføres, herunder 
forsikringsgodtgørelse og erstatning fra 
tredjepart.

Or. es
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BEGRUNDELSE

BAGGRUND

Den Europæiske Solidaritetsfond (EUSF) blev oprettet for at reagere på naturkatastrofer og 
vise EU's solidaritet med de berørte regioner i Europa. Fonden blev oprettet som følge af en 
række oversvømmelser, som fandt sted i Europa i løbet af sommeren 2002. Den støtter de 
medlemsstater og kandidatlande, der er berørt af en naturkatastrofe.

Instrumentets hovedelementer har hidtil været kendetegnet ved følgende:
 Hvis der sker en "naturkatastrofe", findes der kun ét kriterium for støtteberettigelse: 

Skaden skal overstige en specifik tærskelværdi fastsat for hvert enkelt land.
 Fonden kan ligeledes anvendes på skader af mindre omfang i forbindelse med de såkaldte

"regionale katastrofer", hvor størstedelen af regionens befolkning er berørt, og hvis det 
vurderes, at skaden vil have alvorlig og langvarig indvirkning på regionens økonomiske 
stabilitet og levestandard.

 Finansieringen sker i form af et enkelt bidrag. Der er hverken fastlagt eller behov for 
bestemmelser om samfinansiering.

 Hvis fonden råder over supplerende midler uden for EU-budgettet, kan Kommissionen 
ikke alene træffe beslutning om den finansielle støtte. Hvis en ansøgning opfylder 
betingelserne, opfordres budgetmyndigheden (Rådet og Europa-Parlamentet) til at 
overføre midler fra fonden.

EUSF supplerer medlemsstaternes offentlige udgifter og bidrager til at finansiere de 
nødhjælpstiltag, som gennemføres af de offentlige myndigheder, herunder:
 Genoprettelse af central infrastruktur, navnlig på energi-, vandforsynings-, transport-, 

telekommunikations-, sundheds- og undervisningsområdet.
 Midlertidig indkvartering og nødhjælp for at opfylde befolkningens umiddelbare behov.
 Sikring af forebyggende infrastrukturer såsom dæmninger og diger.
 Foranstaltninger til beskyttelse af kulturarven.
 Rensning af katastroferamte områder.

Private skader såsom skader på privat ejendom eller indtægtstab, herunder for landbruget, 
betragtes som forsikringsskader og kan ikke dækkes af fonden.

De nationale myndigheder i de berørte lande kan indgive en ansøgning til Kommissionen 
senest 10 uger efter den første skade. Kommissionen vurderer efterfølgende ansøgningen og 
beslutter, om der skal frigøres midler fra fonden, ligesom den fastsætter det passende bidrag 
og anmoder budgetmyndigheden om at overføre midlerne. Støtten tildeles i form af et enkelt 
bidrag, efter at der er undertegnet en gennemførelsesaftale med modtagerlandet.

Fonden har siden 2002 tildelt støtte til 52 katastrofer, som omfatter en række forskellige 
begivenheder, herunder oversvømmelser, skovbrande, jordskælv, storme og tørke. Indtil 
videre har 23 europæiske lande modtaget støtte for i alt 3,2 mia. EUR.

BEGRUNDELSE FOR EN ÆNDRING AF GÆLDENDE LOVGIVNING

Siden fonden blev oprettet, har der været et klart behov for ændringer for at leve op til de 
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forventninger om EU-støtte, der kendetegner de lande og regioner, som er berørt af 
katastrofer. Instrumentet opfylder generelt sine målsætninger, men anses for ikke at være så 
effektivt, som det burde, og er, for så vidt angår visse kriterier for fondens mobilisering, for 
kompliceret og ikke tilstrækkeligt klart.

Proceduren for tildeling af støtte er meget lang, da støttebidraget generelt først udbetales et år 
efter katastrofen.

Mens instrumentet har fungeret fint i forbindelse med større naturkatastrofer, har to tredjedele 
af de modtagne ansøgninger vedrørt de såkaldte regionale katastrofer, hvis skadeomfang 
ligger under tærskelværdien. En stor del af disse ansøgninger opfylder ikke kriterierne og 
afvises følgelig, hvilket er spild af tid og ressourcer samt resulterer i uindfriede forventninger.

For at sikre, at Den Europæiske Solidaritetsfond er mere hensigtsmæssig og synlig, er det 
nødvendigt at forbedre og forenkle proceduren, indføre muligheden for at udbetale forskud 
samt præcisere visse bestemmelser for at sikre, at støtten udbetales hurtigere end hidtil.

NYT LOVGIVNINGSMÆSSIGT FORSLAG FRA KOMMISSIONEN

Kommissionen foreslår følgende grundlæggende ændringer:
- Præcisering af anvendelsesområdet for Den Europæiske Solidaritetsfond, som begrænses 

til naturkatastrofer og udvides til også at omfatte tørke.
- Vedtagelse af klarere regler for støtteberettigelse i forbindelse med regionale katastrofer, 

herunder fastsættelse af en enkelt skadetærskel for regionale katastrofer til 1,5 % af det 
regionale BNP.

- Indførelse af muligheden for for første gang at udbetale forskud, som begrænses til 10 % 
af den forventede finansielle støtte på højst 30 mio. EUR.

- En kortere administrativ procedure for så vidt angår udbetaling af støtte i form af en 
fusion af beslutningen om tildeling af støtte og gennemførelsesaftalerne i en enkelt 
retsakt.

- Indførelse af foranstaltninger til fremme af strategier til forebyggelse af katastroferisici: 
rapporteringskrav og mulige støttebetingelser.

Anvendelsesområdet begrænses til naturkatastrofer i medlemsstater og i lande, med hvilke der 
føres forhandlinger om tiltrædelse af Unionen. Landene skal indgive deres ansøgninger senest 
10 uger efter katastrofens første dag. Skadetærskelværdien for aktivering af fonden er fortsat 
den samme (0,6 % af bruttonationalindkomsten eller 3 mia. EUR.), hvilket ligeledes er 
tilfældet for de tiltag, der er berettiget til støtte. Ansvaret for gennemførelsen af støtten, 
herunder udvælgelse af projekter, revision og kontrol, påhviler modtagerlandet. De foreslåede 
ændringer overstiger ikke det forventede udgiftsniveau.

Den Europæiske Solidaritetsfond finansieres uden for EU-budgettet i medfør af et 
ændringsbudget. Ovenstående er fastsat i en interinstitutionel aftale. Der træffes særskilt 
beslutning om hvert enkelt støttebidrag, hvilket sker efter et forslag fra Kommissionen, som 
vedtages af medlemsstaterne og Europa-Parlamentet. Den lovbestemte minimumsfrist (mindst 
8-10 uger) for vedtagelse af ethvert ændringsbudget skal overholdes.
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ORDFØRERENS KONKLUSIONER

EUSF er et klart udtryk for solidaritet, der skal tilgodese de regioner og lande i Europa, der 
har størst behov for støtte. Kommissionens forslag indeholder mange af forslagene i Europa-
Parlamentets betænkning fra december 2012, hvilket betyder, at Den Europæiske 
Solidaritetsfond er blevet hurtigere, klarere og nemmere at anvende. Forslaget opfordrer 
ligeledes landene til at foretage det nødvendige for at forebygge og håndtere katastrofer. 

Det nye lovgivningsmæssige forslag forenkler de gældende regler, således at støtten kan 
udbetales hurtigere. For første gang indføres der ligeledes mulighed for at udbetale forskud. 
Forslaget præciserer endvidere, hvem og hvad der er berettiget til støtte, navnlig i forbindelse 
med regionale katastrofer. Medlemsstaterne opfordres desuden til at indarbejde strategier til 
forebyggelse og forvaltning af katastroferisici i deres dagsorden. Principperne i forbindelse 
med fonden forbliver uændrede såvel som dets finansieringsmetode uden for EU-budgettet.

Det skal understreges, at dette europæiske instrument udgør et af de instrumenter, som giver 
den største grad af tilfredshed blandt EU-borgerne, og at instrumentet i sig selv aldrig er 
blevet anfægtet, hvilket derimod er tilfældet for den manglende fleksibilitet og de langsomme 
procedurer, som følgelig bør ændres.

I overensstemmelse med forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for perioden 
2014-2020 er det også i denne forbindelse vigtigt at anerkende og acceptere, at krisen har 
gjort det endnu vanskeligere for medlemsstaterne og Unionen at øge deres udgiftsniveauer på 
såvel EU-plan som nationalt plan. Ud fra denne generelle betragtning har det derfor på 
området for budgetudgifter været utænkeligt at øge midlerne til Den Europæiske 
Solidaritetsfond, herunder til fondens anvendelsesområde. Det er imidlertid svært at 
acceptere, at fonden er reduceret med 50 % (fra 1 mia. EUR om året i indeværende periode 
2007-2013 til 500 mio. EUR for perioden efter 2014), når der desværre de seneste år er sket 
en bemærkelsesværdig stigning i antallet og alvoren af naturkatastrofer. Selv om der er 
iværksat tiltag og krav med hensyn til forebyggelse, forventes denne tendens at fortsætte som 
følge af klimaændringerne.

I den nye traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde påpeges det, at Unionen og 
medlemsstaterne er ansvarlige for at håndtere konsekvenserne af naturkatastrofer eller 
terrorhandlinger på EU's område, og at EU bør tildeles tilstrækkelige midler til at hjælpe 
borgerne i sådanne situationer.

EU bør og ønsker at være mere end et indre marked. EU er også et bestemmelsessted og skal 
være i stand til at bevise dette i svære tider. Den Europæiske Solidaritetsfond må ikke 
begrænses til en række administrative og bureaukratiske bestemmelser, men bør tilpasses og 
gøres mere fleksibel, så fondens indsats bliver mere synlig over for borgerne, ligesom den i 
højere grad skal være i stand til at tackle katastrofer, som berører borgerne direkte. Unionen er 
paradoksalt nok mere synlig udadtil og råder over flere finansielle ressourcer til håndtering af 
katastrofer eller humanitære kriser uden for EU end i EU. EU er verdens største donor af 
humanitær bistand og udviklingsbistand, og det kan derfor ofte være meget svært for borgerne 
at forstå, at EU ikke er i stand til at tackle katastrofer, der til sammenligning er meget mindre 
end i det pågældende tredjeland, men som til gengæld berører borgerne direkte inden for 
Unionens eget område.
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På trods af ovenstående og den smule skuffelse, der er forbundet med det nye forslags 
begrænsninger, må vi ikke glemme betydningen af de foreslåede ændringer, som har til 
formål at forbedre og strømline det nuværende instrument og sikre, at det fungerer mere 
effektivt.

EU's budget for de næste syv år, som for nylig er blevet vedtaget, er i faste priser kendetegnet 
ved en nedskæring i de samlede midler. Der var nok ingen, der havde forventet, at EUSF ville 
gennemgå de ændringer, som Kommissionen bebudede i sin meddelelse sidste år. Det skal 
dog bemærkes, at EU i 2005 gik glip af en stor mulighed for at ændre dette europæiske 
instrument og dermed lade det udgøre den klareste, mest bestemte og væsentligste 
tilkendegivelse af europæisk solidaritet, når dens borgere står over for en vanskelig situation.

Alle de kriterier, som Kommissionen har medtaget i sit reformforslag, vil forenkle og lette
medlemsstaternes udarbejdelse og indgivelse af ansøgninger om støtte fra fonden og vil uden 
tvivl forenkle Kommissionens behandling af ansøgninger betydeligt ved klart at mindske 
antallet af modtagne ansøgninger. Ordføreren deler imidlertid ikke Kommissionens 
overbevisning om, at der parallelt med et fald i antallet af ansøgninger om støtte kan 
konstateres færre skuffelser som følge af en afvist ansøgning om støtte. Dette er alene 
tilfældet, fordi det ikke er muligt at indgive den pågældende ansøgning. Det, at der ikke vil 
blive indgivet så mange ansøgninger, vil resultere i færre afvisninger, men ikke i mere støtte.

Det nye lovgivningsmæssige forslag giver heller ikke de ønskede svar til de borgere, der 
befinder sig i en vanskelig eller tragisk situation, og som forventer, at deres medlemskab af 
Unionen er forbundet med en vis solidaritet, når de er ofre for en katastrofe. Selv om det ikke 
er muligt at opnå et instrument, som er forbedret i økonomisk henseende, støtter vi de 
foreslåede ændringer, da de vil strømline dette vigtige solidaritetsinstrument og sikre, at det 
fungerer mere effektivt.


