
PR\1012012SV.doc PE524.730v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för regional utveckling

2013/0248(COD)

3.12.2013

***I
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
rådets förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens 
solidaritetsfond
(COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD))

Utskottet för regional utveckling

Föredragande: Rosa Estaràs Ferragut



PE524.730v01-00 2/19 PR\1012012SV.doc

SV

PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser. 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond
(COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0522),

– med beaktande av artikel 294.2, artikel 175 tredje stycket och artikel 212.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 
förslag för parlamentet (C7-0231/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från 
budgetutskottet (A7-0000/2013), och av följande skäl:

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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MOTIVERING

BAKGRUND

Europeiska unionens solidaritetsfond inrättades för att kunna hantera naturkatastrofer och visa 
europeisk solidaritet med de europeiska regioner som drabbas. Fonden inrättades efter
åtskilliga översvämningar i Centraleuropa under våren 2002. Den ger bistånd till de 
medlemsstater och kandidatländer som drabbats av en naturkatastrof.

Instrumentet har hittills styrts av följande principer:

 I fråga om ”naturkatastrof” finns det bara ett stödberättigande kriterium: den skada 
som överstiger det specifika tröskelvärdet för varje land. 

 Fonden kan även utnyttjas vid händelser av mindre omfattning, så kallade ”regionala 
katastrofer”, där majoriteten av befolkningen i en region påverkas, och om man anser 
att katastrofen kommer att få allvarliga och långvariga följder för regionens 
ekonomiska stabilitet och levnadsvillkor.

 Stödet ges i en enda utbetalning. Det finns ingen programmering eller behov av 
medfinansiering. 

 Eftersom det ekonomiska stödet har sitt ursprung i extraresurser som inte omfattas av 
EU:s budget kan inte kommissionen fatta beslut om det på egen hand. Om 
kommissionen anser att en ansökan uppfyller kraven ska den föreslå att 
budgetmyndigheten (rådet och Europaparlamentet) utnyttjar fonden. 

Solidaritetsfonden utgör ett tillskott till medlemsstaternas offentliga utgifter för finansiering 
av de viktigaste nödåtgärder som myndigheterna utför, såsom

 restaurering av grundläggande infrastruktur för till exempel energi, vatten, transport, 
telekommunikationer, hälsa och utbildning,

 tillfälliga bostäder och kostnader för nödåtgärder för att tillfredställa befolkningens 
omedelbara behov,

 förstärkning av förebyggande infrastruktur som dammar och vallar,

 åtgärder till skydd för kulturarvet,

 röjningsarbete.

Privata skador, såsom skador på privat egendom eller inkomstbortfall, även för jordbruket, 
anses försäkringsbart och täcks därför inte.

De nationella myndigheterna i de drabbade länderna kan lämna in en ansökan till 
kommissionen inom tio veckor efter det att de första skadorna har uppkommit. Därefter 
bedömer kommissionen ansökan och beslutar om fonden bör tas i anspråk, anger ett lämpligt 
stödbelopp och föreslår till budgetmyndigheten att fonden utnyttjas. Stödet ges i en enda 
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utbetalning efter det att ett genomförandeavtal med mottagarstaten har undertecknats. 

Sedan 2002 har fonden utnyttjats vid 52 katastrofer av olika karaktär, däribland
översvämningar, skogsbränder, jordbävningar, storm och torka. 23 europeiska länder har fått 
stöd till en summa av 3,2 miljarder euro. 

MOTIVERING TILL ÄNDRINGEN AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING 

Sedan fonden inrättades har det stått klart att det krävs förändringar för att uppfylla 
förväntningarna hos de länder och regioner som drabbas av katastrofer och som förväntar sig 
hjälp från EU. Instrumentet uppfyller i allmänhet sina syften, men det anses inte vara så 
effektivt som det borde vara. Detta visar sig till exempel genom att vissa kriterier för 
utnyttjande är alltför komplicerade eller inte är tillräckligt tydliga.

Förfarandet för att bevilja stöd är mycket tidskrävande, och utbetalningen av stödet sker i 
allmänhet omkring ett år efter katastrofen.

Medan instrumentet har fungerat bra för de stora naturkatastroferna gäller två tredjedelar av 
de ansökningar som kommit in så kallade regionala katastrofer där skadorna låg under 
tröskelvärdet. En stor majoritet av dessa ansökningar uppfyller inte kriterierna och måste 
avslås, vilket gör att tid, resurser och möjligheter går förlorade.

För att solidaritetsfonden ska kunna tas i anspråk snabbare och bli mer synlig måste 
förfarandet förbättras och bli enklare, förskottsutbetalningar införas och vissa bestämmelser 
tydliggöras så att hjälpen kan betalas ut snabbare än i nuläget.

NYTT LAGFÖRSLAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN 

De huvudsakliga förändringarna som kommissionen föreslår kan sammanfattas enligt 
följande:

– Ett förtydligande av solidaritetsfondens tillämpningsområde som begränsar det till 
naturkatastrofer och utvidgar det till att omfatta torka.

– Antagande av tydligare normer för bidragsberättigande för regionala katastrofer 
genom införande av ett enda tröskelvärde för skador för att få bidrag, motsvarande 
1,5 % av den regionala bruttonationalprodukten.

– En möjlighet, för första gången, till förskottsutbetalning: 10 % av det förväntade 
bidragsbeloppet, med en övre gräns på 30 miljoner euro.

– Ett kortare administrativt förfarande för utbetalning av bidraget genom att de två 
faserna för godkännande och genomförande slås ihop i ett gemensamt avtal.

– Införande av åtgärder till stöd för strategier som förebygger katastrofrisken: krav på 
utarbetande av rapporter och eventuella villkor för stödet.

Tillämpningsområdet är fortsatt begränsat till naturkatastrofer i medlemsstaterna och i länder 
som förhandlar om anslutning till unionen. Länderna har tio veckor på sig från första 
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katastrofdagen att ansöka om stöd. Skadegränsen för aktivering av fonden är densamma som 
förut (0,6 % av den regionala bruttonationalprodukten eller tre miljarder euro), liksom typen 
av åtgärder som kan beviljas bidrag. Genomförandet av stödet, inklusive val av projekt, 
revision och kontroll är mottagarens ansvar. Ändringarna förändrar inte det förväntade 
utgiftsbeloppet.

Finansieringen av solidaritetsfonden ligger utanför EU:s budget, och kommer från en 
ändringsbudget. Detta fastställs i det interinstitutionella avtalet. Varje bidrag avtalas separat 
efter ett förslag från kommissionen och godkänns av medlemsstaterna och Europaparlamentet. 
Enligt bestämmelserna krävs en minsta tid för att anta en ändringsbudget (minst 8 till 10 
veckor), och denna bör respekteras .

FÖREDRAGANDENS SLUTSATSER 

Europeiska solidaritetsfonden är ett tydligt uttryck för solidaritet i form av stöd till de 
europeiska regioner eller de länder som bäst behöver det. Kommissionens förslag innehåller 
många av förslagen i Europaparlamentets betänkande från december 2012 och gör att 
solidaritetsfonden blir snabbare, tydligare och enklare att använda. Dessutom uppmuntras
länderna att intensifiera sina ansträngningar för att förebygga och hantera katastrofer.

Det nya lagförslaget förenklar befintliga regler så att stödet ska kunna betalas ut snabbare. 
Dessutom införs möjligheten att för första gången göra förskottsutbetalningar. Dessa planer 
visar med större tydlighet vem och vad som kommer att vara stödberättigat, särskilt vid 
regionala katastrofer. Utöver detta uppmuntras medlemsstaterna genom ändringen att föra upp
strategier för riskhantering och förebyggande av katastrofer på sin agenda. Principerna för 
fonden är fortsatt oföränderliga, liksom finansieringsformen utanför EU:s budget.

Det bör framhållas att detta europeiska instrument tillhör de instrument som ger medborgarna 
störst tillfredsställelse och att dess existens i sig aldrig har diskuterats. Det är däremot tungrott
och långsamt, och detta ska nu korrigeras.

Det bör också erkännas och accepteras att krisen, såsom redan uttryckts i förhandlingarna om 
den fleråriga budgetramen 2014–2020, har gjort det svårt för både medlemsstaterna och 
unionen att öka sina utgifter, både på europeisk och på nationell nivå. Därför anser 
föredraganden att det i de normala budgetutgifterna skulle ha behövts en ökning av resurserna 
för denna solidaritetsfond och därmed också för dess tillämpningsområde. Det är svårt att 
acceptera att resurserna har minskat med 50 % (de har gått från en miljard euro per år under 
den aktuella perioden 2007–2013 till en halv miljard euro per år från och med 2014) när 
antalet naturkatastrofer och kraften i dessa har ökat påtagligt de senaste åren. På grund av 
klimatförändringarna och trots de förebyggande åtgärderna och kraven på sådana åtgärder
förväntas de inte heller minska.

Det nya fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställer unionens och 
medlemsstaternas ansvar när det gäller att ta itu med följderna av naturkatastrofer eller 
terrorism inom EU, och det föreskrivs också att EU bör avsätta tillräckliga medel för att 
hjälpa sina medborgare vid sådana händelser.

EU bör och vill vara mer än bara en gemensam marknad, och länderna utgör tillsammans en 
enhet och bör kunna visa det i svårare stunder. Solidaritetsfonden bör inte reduceras till 
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tillämpning av en rad administrativa och byråkratiska bestämmelser, utan bör anpassas och 
vara flexibel för att tydligare visa upp unionens insatser för sina medborgare och förbättra 
EU:s förmåga att hantera kriser, framför allt vid katastrofer som får direkta konsekvenser för 
människor. Unionen är paradoxalt nog mer synlig och har större ekonomiska resurser för att 
hantera kriser och humanitära katastrofer utanför sitt eget territorium. EU är världens största 
givare av humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd, och därför är det ibland mycket svårt för 
medborgarna att förstå varför den inte kan hantera tragedier som, även om de i jämförelse är 
mycket mindre än de som sker i tredje länder, direkt påverkar människor i det egna territoriet.

Trots detta, och trots att vissa är besvikna över hur begränsad den föreslagna ändringen är, får
vi inte förminska betydelsen av de ändringar som läggs fram, eftersom de är avsedda att 
förbättra och snabba upp den nuvarande funktionen hos instrumentet, som säkerligen kommer 
att bli mer effektivt och ändamålsenligt. 

EU:s budget för de kommande sju åren, som nyligen godkändes, har i reella termer fått 
minskade totala resurser, och jag tror inte att någon räknade med att solidaritetsfonden skulle 
förändras genom den reform som kommissionen redan hade aviserat i sitt meddelande förra 
året. Det bör emellertid framhållas att vi år 2005 förlorade ett utomordentligt tillfälle att göra 
detta europeiska instrument till det vi eftersträvar: ett synligt och beslutsamt uttryck för och 
det viktigaste beviset på europeisk solidaritet gentemot medborgarna när dessa står inför en 
svår situation.

Alla kriterier som kommissionen tar upp i sitt reformförslag skulle förenkla och underlätta 
medlemsstaternas analys och utarbetande av en ansökan om bidrag från fonden. De skulle 
utan tvekan väsentligt förenkla kommissionens uppföljning av ansökningarna, eftersom 
antalet ansökningar som man tar emot skulle minska påtagligt. Föredraganden har störst möda 
med att dela kommissionens övertygelse om att ett minskat antal ansökningar om stöd skulle 
leda till färre besvikelser, eftersom färre ansökningar om stöd skulle avslås. Detta skulle ju 
ske eftersom det inte skulle finnas någon möjlighet att lägga fram ansökningarna. Det skulle 
inte komma in lika många ansökningar och därmed inte lika många avslag, men det skulle 
inte heller beviljas mer stöd.

Det nya lagförslaget innebär inte mer hjälp till alla de medborgare som drabbas av en svår och 
tragisk situation och som förväntar sig att medlemskapet i unionen ska medföra en solidarisk 
gest när de drabbas av en katastrof. Men då vi inte har möjligheten att godkänna ett 
instrument med större ekonomiska medel, bör vi ändå godkänna de ändringar som föreslagits,
eftersom de gör detta viktiga solidaritetsinstrument smidigare och därmed förbättrar dess 
effektivitet och gör det mer ändamålsenligt.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Trots att fonden är begränsad till 
framför allt naturkatastrofer måste
unionen ha ett gediget och flexibelt
instrument till sitt förfogande, som låter 
den ge en tydlig politisk signal till de 
medborgare som drabbas av allvarliga 
nödsituationer.

Or. es

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) En större naturkatastrof i enlighet med 
förordning (EG) nr 2012/2002 bör 
definieras som en naturkatastrof som har 
orsakat direkt skada över ett tröskelvärde 
uttryckt i finansiella termer, som ska 
anges i priser under ett referensår eller 
som andel av bruttonationalinkomsten 
(BNI) i den berörda staten.

(8) En större naturkatastrof bör definieras 
som en katastrof som orsakar allvarlig 
skada och/eller utgör en allvarlig 
förändring av de normala 
livsförutsättningarna inom ett bestämt 
geografiskt område, på grund av 
naturfenomen eller oförutsedda 
katastrofala effekter av mänsklig 
verksamhet, och som kräver särskild 
uppmärksamhet från statliga organ och 
andra humanitära organisationer eller 
organisationer för socialt stöd.

Or. es

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Fonden bör tas i anspråk när en 
allvarlig naturkatastrof har orsakat 
direkta skador till ett värde som överstiger 
ett angivet tröskelvärde i finansiella 
termer. Detta värde bör anges i ett 
referensårs priser eller som andel av 
bruttonationalinkomsten (BNI) i den 
drabbade staten.

Or. es

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att bättre kunna ta hänsyn till den 
särskilda karaktären av dessa katastrofer, 
som trots att de är omfattande inte når upp 
till den miniminivå som krävs för att 
beviljas bidrag från fonden, bör kriterierna 
för regionala katastrofer fastställas på 
grundval av den beräkningsbara skadan i 
förhållande till den regionala 
bruttonationalprodukten (BNP). Dessa 
kriterier bör fastställas på ett klart och 
tydligt sätt för att minska sannolikheten för 
att ansökningar som inte uppfyller kraven i 
förordning (EG) nr 2012/2002 lämnas in.

(9) För att bättre kunna ta hänsyn till den 
särskilda karaktären av dessa katastrofer, 
som trots att de är omfattande inte når upp 
till den miniminivå som krävs för att 
beviljas bidrag från fonden, bör kriterierna 
för regionala katastrofer fastställas på 
grundval av den beräkningsbara skadan i 
förhållande till den regionala 
bruttonationalprodukten (BNP). Denna 
skada bör i förekommande fall viktas mot
en indikator som ger en tillförlitlig bild av
den verkliga situationen i det drabbade 
området. Dessa kriterier bör fastställas på 
ett klart och tydligt sätt för att minska 
sannolikheten för att ansökningar som inte 
uppfyller kraven i förordning (EG) 
nr 2012/2002 lämnas in.

Or. es
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det bör också anges att 
bidragsberättigande insatser inte bör 
omfatta utgifter för tekniskt stöd.

(13) Det bör också anges att 
bidragsberättigande insatser i normala fall
inte bör omfatta utgifter för tekniskt stöd.

Or. es

Motivering

Externt tekniskt stöd är ofta oumbärligt för att vissa regioner ska kunna hantera katastrofer 
och genomföra återuppbyggnadsåtgärder i de drabbade områdena.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Vid vissa typer av naturkatastrofer, 
t.ex. torka, tar det lång tid innan man 
märker av de katastrofala följderna. Det 
bör föreskrivas att solidaritetsfonden kan 
användas även i sådana fall.

(15) Vid vissa typer av naturkatastrofer
som är kopplade till 
klimatförändringarna, t.ex. torka, där det 
tar lång tid innan man märker av de 
katastrofala följderna, eller kyla, vars 
följder endast är katastrofala under en 
viss tidsperiod, bör man kunna få hjälp 
från fonden. Det bör föreskrivas att 
solidaritetsfonden kan användas även i 
sådana fall.

Or. es

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 1
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 2 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I denna förordning avses med regional 
naturkatastrof en naturkatastrof som i en 
region på Nuts 2-nivå i en medlemsstat 
eller ett land med vilket det pågår 
förhandlingar om anslutning till unionen 
leder till direkta skador som överstiger 
1,5 % av regionens bruttonationalprodukt 
(BNP). Om katastrofen berör flera regioner 
på Nuts 2-nivå ska tröskelvärdet tillämpas 
på dessa regioners vägda genomsnittliga 
BNP.

3. I denna förordning avses med regional 
naturkatastrof en naturkatastrof som leder 
till direkta skador som överstiger 1 % av 
bruttonationalprodukten (BNP) i en 
region på Nuts 2-nivå eller i flera 
angränsande regioner på Nuts 3-nivå som 
tillsammans utgör ett område som 
motsvarar minimikriteriet för 
Nuts 2-nivån, i en medlemsstat eller ett 
land med vilket det pågår förhandlingar om 
anslutning till unionen. I vissa fall kan 
kriterierna för BNP viktas mot en 
indikator som tillförlitligt visar den 
verkliga socioekonomiska situationen i 
det olycksdrabbade territoriet före och 
efter katastrofen, såsom anges i 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser. Om katastrofen berör flera 
regioner som kan ansöka om hjälp ur 
fonden på Nuts 2-nivå eller Nuts 3-nivå 
och som utgör ett område som motsvarar 
Nuts 2-nivå, ska tröskelvärdet tillämpas på 
dessa regioners vägda genomsnittliga BNP.

Or. es

Motivering

Ett tröskelvärde som är så högt kommer inte att ge det svar som medborgarna förväntar sig,
och frustrationen hos dem som drabbats av en katastrof kommer inte att kunna undvikas till 
följd av EU:s bristande förståelse för medborgarna. Katastrofer sker också allt oftare i 
områden utanför Nuts 2-nivån, och om man bara beaktar regionerna på Nuts 2-nivån när 
man definierar regionala naturkatastrofer finns det risk för bristande objektivitet.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 1
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Särskild uppmärksamhet ska ägnas 
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avlägsna eller isolerade regioner, såsom 
öregioner och yttersta randområden enligt 
definitionen i artikel 349 i EUF-fördraget. 
Kommissionen ska behandla ansökningar
som har lämnats in i enlighet med denna 
punkt med största möjliga noggrannhet.

Or. es

Motivering

Isolerade eller avlägsna regioner har ytterligare en allmän svårighet att hantera
naturkatastrofer, och därför är det viktigt att de ges särskild uppmärksamhet.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 2 – led a
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av led a avses med 
”återställa” att återställa på ett sätt som 
bättre kan stå emot en naturkatastrof, 
bland annat genom att flytta på
infrastrukturprojekt som ligger på platser 
som i framtiden helt uppenbart kan 
komma att hotas på nytt av en 
naturkatastrof.

Or. es

Motivering

Infrastrukturprojekt, såsom trafikleder, bör flyttas på grundval av nya kunskaper om 
nödvändiga åtgärder till skydd mot katastrofer. Dessutom kräver reparation av skadad 
infrastruktur, t.ex. broar, att man genomför investeringar som eliminerar risken för skador 
vid en framtida naturkatastrof. Att begränsa sig till att återställa funktionen hos sådan 
infrastruktur är inte tillräckligt.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 2 – led a
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Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utbetalningar från fonden ska vara 
begränsade till finansiering av åtgärder för 
att lindra icke försäkringsbara skador och 
ska återkrävas om kostnaderna för att 
åtgärda skadan senare täcks av tredje part i 
enlighet med artikel 8.3.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. es

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 2 – led b
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3 – punkt 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tekniskt stöd, inbegripet förvaltning, 
övervakning, information och 
kommunikation, beslut om klagomål samt 
kontroll och revision ska inte berättiga till 
bidrag från fonden.

5. Tekniskt stöd, inbegripet förvaltning, 
övervakning, information och 
kommunikation, beslut om klagomål samt 
kontroll och revision ska inte berättiga till 
bidrag från fonden, såvitt detta inte är
absolut nödvändigt för att ta itu med 
återuppbyggnaden i de områden som har 
drabbats av en katastrof. Den andel som 
är avsedd för externt tekniskt stöd får inte 
överstiga 2 % av det totala bidraget från 
fonden.

Or. es

Motivering

Externt tekniskt stöd är ofta oumbärligt för att vissa regioner ska kunna hantera katastrofer 
och genomföra återuppbyggnaden i de drabbade områdena.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 3 – led a
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1– inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Så snart som möjligt och senast 
tio veckor efter den dag då den första 
skadan till följd av en naturkatastrof 
uppkom får en stat lämna in en ansökan om 
bidrag från fonden till kommissionen och 
då lämna alla tillgängliga uppgifter om

1. Så snart som möjligt och senast 
15 veckor efter den dag då den första 
skadan till följd av en naturkatastrof 
uppkom får en stat lämna in en ansökan om 
bidrag från fonden till kommissionen och 
då lämna alla tillgängliga uppgifter om

Or. es

Motivering

Förberedandet av ansökningar är mycket tidskrävande för de offentliga myndigheterna när de 
ska försöka utvärdera skadorna och samla in bevis till stöd för ansökan. De måste dessutom 
göra detta vid en tidpunkt när de ska vidta nödåtgärder för att hantera konsekvenserna av 
katastrofen. Svårigheten är ännu större vid vissa katastrofer, såsom översvämningar, som kan 
pågå i flera veckor, och där skadorna kan utvärderas först efter det att vattnet har sjunkit 
undan.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 3 – led a

Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) genomförandet av unionslagstiftningen 
om förebyggande och hantering av 
katastrofrisker med hänsyn till katastrofens 
art,

e) en kort beskrivning av genomförandet 
av unionslagstiftningen om förebyggande 
och hantering av katastrofrisker med 
hänsyn till katastrofens art,

Or. es

Motivering

Kravet på att information om förebyggande av katastrofrisker ska ingå i ansökan kan för den 
ansökande medföra en stor administrativ börda och försena utarbetandet och 
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handläggningen av ansökan, vilket skulle strida mot det ursprungliga syftet med detta 
instrument, nämligen att förenkla de administrativa förfarandena för utnyttjande av fonden.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 3 – led a

Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) andra relevanta upplysningar om 
förebyggande och begränsande åtgärder 
som vidtagits med hänsyn till katastrofens 
art.

utgår

Or. es

Motivering

Samma information bör finnas i rapporten om genomförandet av bidraget från fonden 
(artikel 8.3).

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 3 – led b
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 4 – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid en successivt tilltagande 
naturkatastrof ska den tidsfrist på tio 
veckor för inlämning av ansökan som 
avses i punkt 1 börja löpa den dag då de 
offentliga myndigheterna i den 
bidragsberättigade staten vidtar de första 
officiella åtgärderna mot katastrofens 
verkningar.

1a. Vid en successivt tilltagande 
naturkatastrof, eller vid katastrofer där 
effekterna innebär en katastrof först efter 
en viss tid, ska den tidsfrist på tio veckor 
för inlämning av ansökan som avses i 
punkt 1 börja löpa den dag då de offentliga 
myndigheterna i den bidragsberättigade 
staten vidtar de första officiella åtgärderna 
mot katastrofens verkningar.

Or. es
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 4
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 4a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förskottet får inte överstiga 10 % av det 
förväntade bidragsbeloppet och får aldrig 
överstiga 30 000 000 euro. När det slutliga 
bidragsbeloppet har fastställts ska 
kommissionen beakta summan av 
förskottet innan saldot av bidraget betalas 
ut. Kommissionen ska återkräva felaktigt 
utbetalade förskott.

2. Förskottet får inte överstiga 15 % av det 
förväntade bidragsbeloppet och får aldrig 
överstiga 40 000 000 euro. När det slutliga 
bidragsbeloppet har fastställts ska 
kommissionen beakta summan av 
förskottet innan saldot av bidraget betalas 
ut. Kommissionen ska återkräva felaktigt 
utbetalade förskott.

Or. es

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 8
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bidraget från fonden ska användas inom 
ett år från den dag då kommissionen har 
betalat ut det fullständiga stödbeloppet. 
Den del av bidraget som inte har använts 
när denna period löper ut eller som 
konstaterats ha använts till icke 
bidragsberättigande insatser ska återkrävas 
av kommissionen från mottagarstaten.

1. Bidraget från fonden ska användas inom 
ett och ett halvt år från den dag då 
kommissionen har betalat ut det 
fullständiga stödbeloppet. Den del av 
bidraget som inte har använts när denna 
period löper ut eller som konstaterats ha 
använts till icke bidragsberättigande 
insatser ska återkrävas av kommissionen 
från mottagarstaten.

Or. es

Motivering

En uppsnabbning av den administrativa handläggningen för godkännande av stöd från 
fonden gör att stödet kan erhållas snabbare. Därför har man en kortare faktisk period totalt 
sett för att utnyttja bidraget från fonden. En förlängning av tidsfristen gör det möjligt för 
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mottagarna att få mer tid på sig än vad som ges för närvarande.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 8
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast sex månader efter utgången av 
den ettårsperiod som avses i punkt 1 ska 
mottagarstaten lämna en rapport om 
genomförandet av bidraget från fonden, 
tillsammans med en redovisning som 
motiverar utgifterna och med uppgifter om 
alla andra källor till finansiering som tagits 
emot för de berörda insatserna, inbegripet 
ersättning från försäkringar och från tredje 
part.

3. Senast sex månader efter utgången av 
den period på ett och ett halvt år som 
avses i punkt 1 ska mottagarstaten lämna 
en rapport om genomförandet av bidraget 
från fonden, tillsammans med en 
redovisning som motiverar utgifterna och 
med uppgifter om alla andra källor till 
finansiering som tagits emot för de berörda 
insatserna, inbegripet ersättning från 
försäkringar och från tredje part.

Or. es


