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Amendement 1
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien 
Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de 
Raad van 11 november 2002 tot oprichting 
van het Solidariteitsfonds van de Europese 
Unie1,

– gezien 
Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de 
Raad van 11 november 2002 tot oprichting 
van het Solidariteitsfonds van de Europese 
Unie en de latere wijzigingen daarvan van 
15 mei 2014 en 20 maart 20201,

_________________ _________________
1 PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3. 1 PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.

Or. en

Amendement 2
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Kostas Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(SFEU), dat is ingesteld door 
Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de 
Raad om financiële steun te verlenen aan 
lidstaten en landen die over toetreding tot 
de Unie onderhandelen die zwaar worden 
getroffen door een grote 
volksgezondheidscrisis, een echte 
Europese meerwaarde vormt en de 
bereidheid tot wederzijdse hulp, die op het 
niveau van de Unie soms tekortschiet, 
concreet gestalte geeft;

Schrappen

Or. el
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Amendement 3
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(SFEU), dat is ingesteld door 
Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de 
Raad om financiële steun te verlenen aan 
lidstaten en landen die over toetreding tot 
de Unie onderhandelen die zwaar worden 
getroffen door een grote 
volksgezondheidscrisis, een echte 
Europese meerwaarde vormt en de 
bereidheid tot wederzijdse hulp, die op het 
niveau van de Unie soms tekortschiet, 
concreet gestalte geeft;

A. overwegende dat het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(SFEU), dat is ingesteld door 
Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de 
Raad en werd opgezet naar aanleiding van 
de grote overstromingen in Midden-
Europa in 2002, financiële steun verleent 
aan lidstaten en landen die over toetreding 
tot de Unie onderhandelen die zwaar 
worden getroffen door een grote 
volksgezondheidscrisis; overwegende dat 
het SFEU een echte Europese meerwaarde 
vormt en de bereidheid tot solidariteit voor 
de bevolking van EU-regio’s die door 
grote natuurrampen zijn getroffen 
concreet gestalte geeft;

Or. en

Amendement 4
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(SFEU), dat is ingesteld door 
Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de 
Raad om financiële steun te verlenen aan 
lidstaten en landen die over toetreding tot 
de Unie onderhandelen die zwaar worden 
getroffen door een grote 
volksgezondheidscrisis, een echte 
Europese meerwaarde vormt en de 
bereidheid tot wederzijdse hulp, die op het 

A. overwegende dat het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(SFEU), dat is ingesteld door 
Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de 
Raad om financiële steun te verlenen aan 
lidstaten en landen die over toetreding tot 
de Unie onderhandelen die zwaar worden 
getroffen door een grote ramp of een grote 
volksgezondheidscrisis, een echte 
Europese meerwaarde vormt en de 
bereidheid tot wederzijdse hulp en 
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niveau van de Unie soms tekortschiet, 
concreet gestalte geeft;

solidariteit, die op het niveau van de Unie 
soms tekortschiet of ontbreekt, concreet 
gestalte geeft;

Or. en

Amendement 5
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(SFEU), dat is ingesteld door 
Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de 
Raad om financiële steun te verlenen aan 
lidstaten en landen die over toetreding tot 
de Unie onderhandelen die zwaar worden 
getroffen door een grote 
volksgezondheidscrisis, een echte 
Europese meerwaarde vormt en de 
bereidheid tot wederzijdse hulp, die op het 
niveau van de Unie soms tekortschiet, 
concreet gestalte geeft;

A. overwegende dat het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(SFEU), dat is ingesteld door 
Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de 
Raad om financiële steun te verlenen aan 
lidstaten en landen die over toetreding tot 
de Unie onderhandelen die zwaar worden 
getroffen door een grote 
volksgezondheidscrisis, een echte 
Europese meerwaarde vormt en de 
bereidheid tot wederzijdse hulp concreet 
gestalte geeft;

Or. en

Amendement 6
André Rougé

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(SFEU), dat is ingesteld door Verordening 
(EG) nr. 2012/2002 van de Raad om 
financiële steun te verlenen aan lidstaten en 
landen die over toetreding tot de Unie 
onderhandelen die zwaar worden getroffen 

A. overwegende dat het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(SFEU), dat is ingesteld door Verordening 
(EG) nr. 2012/2002 van de Raad om 
financiële steun te verlenen aan soevereine 
lidstaten en landen die over toetreding tot 
de Unie onderhandelen die zwaar worden 
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door een grote volksgezondheidscrisis, een 
echte Europese meerwaarde vormt en de 
bereidheid tot wederzijdse hulp, die op het 
niveau van de Unie soms tekortschiet, 
concreet gestalte geeft;

getroffen door een grote 
volksgezondheidscrisis, een echte 
Europese meerwaarde vormt en de 
bereidheid tot wederzijdse hulp, die op het 
niveau van de Unie soms tekortschiet, 
concreet gestalte geeft;

Or. fr

Amendement 7
Rosanna Conte

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(SFEU), dat is ingesteld door Verordening 
(EG) nr. 2012/2002 van de Raad om 
financiële steun te verlenen aan lidstaten en 
landen die over toetreding tot de Unie 
onderhandelen die zwaar worden getroffen 
door een grote volksgezondheidscrisis, een 
echte Europese meerwaarde vormt en de 
bereidheid tot wederzijdse hulp, die op het 
niveau van de Unie soms tekortschiet, 
concreet gestalte geeft;

A. overwegende dat het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(SFEU), dat is ingesteld door Verordening 
(EG) nr. 2012/2002 van de Raad om 
financiële steun te verlenen aan lidstaten en 
landen die over toetreding tot de Unie 
onderhandelen die zwaar worden getroffen 
door een grote volksgezondheidscrisis, een 
echte Europese meerwaarde vormt en de 
bereidheid tot wederzijdse hulp, die op het 
niveau van de Unie vaak tekortschiet, 
concreet gestalte geeft;

Or. it

Amendement 8
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Kostas Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat, volgens artikel 2 
van Verordening (EG) nr. 2012/2002 tot 
oprichting van het Solidariteitsfonds van 
de Europese Unie, zoals gewijzigd, 
financiële bijstand voor nood- en 
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hersteloperaties geen schadevergoeding 
aan personen omvat; overwegende dat 
volgens artikel 3, lid 2, verliezen van meer 
dan 0,6 % van het bruto nationaal 
inkomen op nationaal niveau (“grote 
natuurramp”) of 1,5 % van het bruto 
binnenlands product op regionaal niveau 
(“regionale natuurramp”) noodzakelijk 
zijn om een beroep te kunnen doen op het 
fonds;

Or. el

Amendement 9
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Kostas Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat dit een 
onmiddellijke en volledige compensatie 
uitsluit voor arbeidersgezinnen, kleine en 
middelgrote landbouwbedrijven en kleine 
ondernemingen die door natuurrampen 
zijn getroffen en al het zwaarst hebben 
geleden onder de 
bezuinigingsmaatregelen die de EU en de 
nationale regeringen hun hebben 
opgelegd om de winstgevendheid van 
grote conglomeraten te waarborgen;

Or. el

Amendement 10
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Josianne 
Cutajar

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Parlement in B. overwegende dat het Europees 
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zijn resolutie van 17 april 2020 over 
gecoördineerde EU-maatregelen teneinde 
de COVID-19-pandemie en de gevolgen 
ervan te bestrijden eraan herinnerde dat de 
solidariteit tussen de lidstaten geen optie 
was, maar een verplichting die 
voortvloeide uit met name de artikelen 2 
en 21 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU), en dat zij 
integrerend deel uitmaakte van onze 
Europese waarden, zoals beschreven in 
artikel 3 VEU;

Parlement in zijn resolutie van 17 april 
2020 over gecoördineerde EU-maatregelen 
teneinde de COVID-19-pandemie en de 
gevolgen ervan te bestrijden eraan 
herinnerde dat de solidariteit tussen de 
lidstaten geen optie is, maar een 
verplichting die voortvloeide uit met name 
de artikelen 2 en 21 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU), en 
dat zij een pijler van onze Europese 
waarden vormt, zoals beschreven in 
artikel 3 VEU; overwegende dat het 
Europees Parlement in diezelfde resolutie 
de Commissie met klem verzoekt alle 
aspecten van het crisisbeheer en de 
respons bij rampen te versterken;

Or. en

Amendement 11
André Rougé

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B overwegende dat het Parlement in 
zijn resolutie van 17 april 2020 over 
gecoördineerde EU-maatregelen teneinde 
de COVID-19-pandemie en de gevolgen 
ervan te bestrijden eraan herinnerde dat de 
solidariteit tussen de lidstaten geen optie 
was, maar een verplichting die 
voortvloeide uit met name de artikelen 2 en 
21 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU), en dat zij 
integrerend deel uitmaakte van onze 
Europese waarden, zoals beschreven in 
artikel 3 VEU;

overwegende dat het Parlement in zijn 
resolutie van 17 april 2020 over 
gecoördineerde EU-maatregelen teneinde 
de COVID-19-pandemie en de gevolgen 
ervan te bestrijden eraan herinnerde dat de 
solidariteit tussen de soevereine lidstaten 
geen optie was, maar een verplichting die 
voortvloeide uit met name de artikelen 2 en 
21 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU), en dat zij 
integrerend deel uitmaakte van onze 
Europese waarden, zoals beschreven in 
artikel 3 VEU;

Or. fr

Amendement 12
Simone Schmiedtbauer
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Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Parlement in 
zijn resolutie van 17 april 2020 over 
gecoördineerde EU-maatregelen teneinde 
de COVID-19-pandemie en de gevolgen 
ervan te bestrijden eraan herinnerde dat de 
solidariteit tussen de lidstaten geen optie 
was, maar een verplichting die 
voortvloeide uit met name de artikelen 2 
en 21 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU), en dat zij 
integrerend deel uitmaakte van onze 
Europese waarden, zoals beschreven in 
artikel 3 VEU;

B. overwegende dat het Parlement in 
zijn resolutie van 17 april 2020 over 
gecoördineerde EU-maatregelen teneinde 
de COVID-19-pandemie en de gevolgen 
ervan te bestrijden eraan herinnerde dat de 
solidariteit tussen de lidstaten een 
verplichting was die voortvloeide uit met 
name de artikelen 2 en 21 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU), en 
dat zij integrerend deel uitmaakte van onze 
Europese waarden, zoals beschreven in 
artikel 3 VEU;

Or. en

Amendement 13
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat uit een recente 
enquête blijkt dat meer dan twee derde 
van de Europeanen van mening is dat de 
Europese Unie meer middelen moeten 
inzetten om het hoofd te bieden aan crises 
zoals de COVID-19-pandemie;

Schrappen

Or. fr

Amendement 14
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Josianne 
Cutajar

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat uit een recente 
enquête blijkt dat meer dan twee derde van 
de Europeanen van mening is dat de 
Europese Unie meer middelen moeten 
inzetten om het hoofd te bieden aan crises 
zoals de COVID-19-pandemie;

C. overwegende dat uit een recente 
enquête blijkt dat twee derde van de 
Europese burgers van mening is dat de 
Europese Unie over meer bevoegdheden 
zou moeten beschikken om het hoofd te 
bieden aan crises zoals de COVID-19-
crisis, en dat meer dan de helft van hen 
van mening is dat de EU over meer 
financiële middelen zou moeten 
beschikken om die crises aan te 
pakken1 bis;

_________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/p
ress-room/20201113IPR91602/eu-survey-
confirms-citizens-call-for-eu-to-have-
more-powers-to-tackle-pandemic

Or. en

Amendement 15
Rosanna Conte

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat uit een recente 
enquête blijkt dat meer dan twee derde van 
de Europeanen van mening is dat de 
Europese Unie meer middelen moeten 
inzetten om het hoofd te bieden aan crises 
zoals de COVID-19-pandemie;

C. overwegende dat uit een recente 
enquête blijkt dat meer dan twee derde van 
de Europeanen van mening is dat de 
Europese Unie voldoende middelen moet 
uittrekken om het hoofd te bieden aan 
crises zoals de COVID-19-pandemie;

Or. it

Amendement 16
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
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Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat uit een recente 
enquête blijkt dat meer dan twee derde van 
de Europeanen van mening is dat de 
Europese Unie meer middelen moeten 
inzetten om het hoofd te bieden aan crises 
zoals de COVID-19-pandemie;

C. overwegende dat uit een recente 
enquête blijkt dat meer dan twee derde van 
de Europeanen van mening is dat de 
Europese Unie meer middelen moet 
inzetten om het hoofd te bieden aan 
onverwachte crises zoals de COVID-19-
pandemie;

Or. en

Amendement 17
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de 
bijstandsverlening uit het fonds tot nu toe 
betrekking heeft gehad op een honderdtal 
natuurrampen die in 24 landen 
plaatsvonden, voor een totaalbedrag van 
ongeveer 6,6 miljard EUR;

D. overwegende dat de 
bijstandsverlening uit het fonds tot nu toe 
betrekking heeft gehad op een honderdtal 
natuurrampen die in 23 lidstaten en één 
toetredingsland plaatsvonden, voor een 
totaalbedrag van ongeveer 6,6 miljard EUR 
aan hulpmaatregelen1 bis;

_________________
1 bis 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s
/An-overview-of-the-EU-Solidarity-Fund-
2002-2019/qpif-qzyn

Or. en

Amendement 18
Rosa D’Amato, François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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D bis. overwegende dat overstromingen 
in 2017-2018 in totaal goed waren voor 
ongeveer twee derde van alle verzoeken 
om steun uit het Solidariteitsfonds, maar 
dat die periode eveneens werd gekenmerkt 
door aanzienlijke stormen, bosbranden en 
aardbevingen;

Or. en

Amendement 19
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende het nut van het SFEU, 
dat aan de orde is gesteld door de 
beoordeling van de Commissie, met name 
wat betreft de verlichting van de lasten die 
lokale overheden dragen als zij te maken 
krijgen met aanzienlijke schade als gevolg 
van natuurrampen;

E. overwegende het nut van het SFEU, 
dat aan de orde is gesteld door de 
beoordeling van de Commissie, met name 
wat betreft de verlichting van de lasten die 
alle nationale, regionale en lokale 
overheden dragen teneinde de 
herstelwerkzaamheden uit te voeren in de 
nasleep van natuurrampen;

Or. en

Amendement 20
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende het nut van het SFEU, 
dat aan de orde is gesteld door de 
beoordeling van de Commissie, met name 
wat betreft de verlichting van de lasten die 
lokale overheden dragen als zij te maken 
krijgen met aanzienlijke schade als gevolg 
van natuurrampen;

E. overwegende het nut van het SFEU, 
dat aan de orde is gesteld door de 
beoordeling van de Commissie, met name 
wat betreft de verlichting van de lasten die 
lokale overheden dragen als zij te maken 
krijgen met aanzienlijke schade als gevolg 
van natuurrampen of gezondheidscrises;
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Or. en

Amendement 21
Rosanna Conte

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende het nut van het SFEU, 
dat aan de orde is gesteld door de 
beoordeling van de Commissie, met name 
wat betreft de verlichting van de lasten die 
lokale overheden dragen als zij te maken 
krijgen met aanzienlijke schade als gevolg 
van natuurrampen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. it

Amendement 22
Rosanna Conte

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de snelheid 
waarmee financiële middelen worden 
vrijgemaakt echter ook afhangt van het 
vermogen van de mogelijke begunstigden 
om zo snel mogelijk volledige schattingen 
van het totaalbedrag van de door de ramp 
veroorzaakte schade te verstrekken, 
alsmede van de kwaliteit van de structuren 
voor coördinatie tussen instanties in de 
betrokken landen;

F. overwegende dat de snelheid 
waarmee financiële middelen worden 
vrijgemaakt echter ook afhangt van het 
vermogen van de mogelijke begunstigden 
om zo snel mogelijk volledige schattingen 
van het totaalbedrag van de door de ramp 
veroorzaakte schade te verstrekken, 
ondanks de moeilijkheid van dergelijke 
operaties in noodsituaties, alsmede van de 
kwaliteit van de structuren voor coördinatie 
tussen instanties in de betrokken landen;

Or. it

Amendement 23
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Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het regelgevend 
kader van het fonds in 2014 is herzien door 
wijzigingsverordening (EU) nr. 661/2014, 
teneinde met name de procedures te 
vereenvoudigen, de antwoordtermijn na 
indiening van de aanvragen te verkorten, 
de ontvankelijkheidscriteria van de 
aanvragen voor bijstand in het geval van 
regionale rampen te verduidelijken, de 
uitvoeringsperiode te verlengen en 
voorschotten in te voeren, zoals het 
Parlement herhaaldelijk had gevraagd, 
maar meent dat verdere vooruitgang nodig 
is;

G. overwegende dat het regelgevend 
kader van het fonds in 2014 is herzien door 
wijzigingsverordening (EU) nr. 661/2014, 
teneinde met name de procedures te 
vereenvoudigen, de antwoordtermijn na 
indiening van de aanvragen te verkorten, 
de ontvankelijkheidscriteria van de 
aanvragen voor bijstand in het geval van 
regionale rampen te verduidelijken, de 
uitvoeringsperiode te verlengen en 
voorschotten in te voeren, zoals het 
Parlement herhaaldelijk had gevraagd; 
overwegende dat verdere vooruitgang is 
geboekt met de wijziging van de 
verordening in maart 2020, met name wat 
betreft de verhoging van de voorschotten 
en de vereenvoudiging van de 
mobilisering van SFEU-middelen;

Or. en

Amendement 24
André Rougé

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het regelgevend 
kader van het fonds in 2014 is herzien door 
wijzigingsverordening (EU) nr. 661/2014, 
teneinde met name de procedures te 
vereenvoudigen, de antwoordtermijn na 
indiening van de aanvragen te verkorten, 
de ontvankelijkheidscriteria van de 
aanvragen voor bijstand in het geval van 
regionale rampen te verduidelijken, de 
uitvoeringsperiode te verlengen en 
voorschotten in te voeren, zoals het 

G. overwegende dat het regelgevend 
kader van het fonds in 2014 is herzien door 
wijzigingsverordening (EU) nr. 661/2014, 
teneinde met name de procedures te 
vereenvoudigen, de antwoordtermijn na 
indiening van de aanvragen te verkorten, 
de ontvankelijkheidscriteria van de 
aanvragen voor bijstand in het geval van 
nationale, regionale of lokale rampen te 
verduidelijken, de uitvoeringsperiode te 
verlengen en voorschotten in te voeren, 
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Parlement herhaaldelijk had gevraagd, 
maar meent dat verdere vooruitgang nodig 
is;

zoals het Parlement herhaaldelijk had 
gevraagd, maar meent dat verdere 
vooruitgang absoluut nodig is;

Or. fr

Amendement 25
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat 100 % van de 
aanvragen voor bijstand bij grote rampen 
werd goedgekeurd en dat naar aanleiding 
van de herziening van de SFEU-
verordening van 2014 het percentage 
goedgekeurde aanvragen in geval van 
regionale rampen van 32 % toenam naar 
85 %;

H. overwegende dat 100 % van de 
aanvragen voor bijstand bij grote rampen 
werd goedgekeurd en dat naar aanleiding 
van de herziening van de SFEU-
verordening van 2014 het percentage 
goedgekeurde aanvragen in geval van 
regionale rampen – de meest voorkomende 
categorie – van 32 % toenam naar 85 %;

Or. en

Amendement 26
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat, hoewel de 
hervorming van de verordening in 2014 
ertoe heeft bijgedragen de termijn tussen 
de indiening van de interventieaanvraag 
en de uitbetaling ervan met 12 % te 
verkorten, de periode die nodig is voor het 
uitkeren van de volledige subsidie nog 
steeds te lang is terwijl de hulp dringend 
nodig is;

I. overwegende dat, hoewel bij de 
hervorming van de verordening in 2014 de 
termijn voor de voorbereiding en de 
indiening van interventieaanvragen werd 
verlengd van tien tot twaalf weken, een 
aanzienlijk deel van de aanvragen nog 
steeds moet worden geactualiseerd, 
waardoor de uiteindelijke toewijzing van 
de steun te lang op zich laat wachten; 
verzoekt de Commissie derhalve 
vereenvoudigde richtsnoeren voor de 
interventieaanvragen te verstrekken, 
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teneinde de administratieve lasten te 
verminderen;

Or. en

Amendement 27
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat, hoewel de 
hervorming van de verordening in 2014 
ertoe heeft bijgedragen de termijn tussen 
de indiening van de interventieaanvraag en 
de uitbetaling ervan met 12 % te verkorten, 
de periode die nodig is voor het uitkeren 
van de volledige subsidie nog steeds te 
lang is terwijl de hulp dringend nodig is;

I. overwegende dat, hoewel de 
hervorming van de verordening in 2014 
ertoe heeft bijgedragen de termijn tussen 
de indiening van de interventieaanvraag en 
de uitbetaling ervan met 12 % te verkorten, 
de periode die nodig is voor het uitkeren 
van de volledige subsidie nog steeds lang 
is;

Or. en

Amendement 28
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Kostas Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende het feit dat de 
Commissie erkent dat het SFEU geen 
instrument voor snelle reactie is en dat de 
uitvoering ervan en de desbetreffende 
begrotingsprocedure verscheidene 
maanden in beslag kunnen nemen;

Or. el

Amendement 29
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar
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Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de periode die 
nodig is voor het uitkeren van de volledige 
subsidie verder kan worden 
teruggebracht, aangezien er dringend 
behoefte is aan solidariteit van de EU;

Or. en

Amendement 30
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de 
bijstandsverlening uit het fonds geen 
betrekking heeft op de extra kosten van 
wederopbouw van energie- en 
grondstofzuinige infrastructuur die beter 
bestand is tegen rampen en meer 
veerkracht biedt tegen de 
klimaatverandering, zoals de Europese 
Green Deal voorschrijft;

J. overwegende dat de 
bijstandsverlening uit het fonds alleen 
betrekking heeft op het herstel van de 
vroegere staat van de infrastructuur en 
inrichtingen op het gebied van energie, 
watervoorziening en waterzuivering, 
telecommunicatie, vervoer, 
gezondheidszorg en onderwijs, en de extra 
kosten van wederopbouw van 
infrastructuur die beter bestand is tegen 
rampen en meer veerkracht biedt tegen de 
klimaatverandering, zoals de Europese 
Green Deal voorschrijft, niet dekt, 
aangezien die door de begunstigde staat 
moeten worden gefinancierd uit de eigen 
middelen of uit andere fondsen van de 
Unie, zoals het EFRO en het 
Cohesiefonds;

Or. en

Amendement 31
Mathilde Androuët
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Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de 
bijstandsverlening uit het fonds geen 
betrekking heeft op de extra kosten van 
wederopbouw van energie- en 
grondstofzuinige infrastructuur die beter 
bestand is tegen rampen en meer 
veerkracht biedt tegen de 
klimaatverandering, zoals de Europese 
Green Deal voorschrijft;

J. overwegende dat de 
bijstandsverlening uit het fonds geen 
betrekking heeft op de extra kosten van 
wederopbouw van energie- en 
grondstofzuinige infrastructuur die beter 
bestand is tegen rampen;

Or. fr

Amendement 32
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de 
bijstandsverlening uit het fonds geen 
betrekking heeft op de extra kosten van 
wederopbouw van energie- en 
grondstofzuinige infrastructuur die beter 
bestand is tegen rampen en meer 
veerkracht biedt tegen de 
klimaatverandering, zoals de Europese 
Green Deal voorschrijft;

J. overwegende dat de 
bijstandsverlening uit het fonds geen 
betrekking heeft op de extra kosten van 
wederopbouw van energie- en 
grondstofzuinige infrastructuur die beter 
bestand is tegen rampen en meer 
veerkracht biedt tegen de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 33
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Overweging K
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Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat er, zoals de 
COVID-19-crisis heeft aangetoond, een 
grote complementariteit bestaat tussen de 
instrumenten van het cohesiebeleid en het 
SFEU, waarbij het fonds op korte en 
middellange termijn voor natuurrampen 
wordt ingezet, terwijl het cohesiebeleid is 
gericht op een planning op langere termijn 
van de civiele bescherming en 
infrastructuur voor risicopreventie en -
beheer;

K. overwegende dat er, zoals de 
COVID-19-crisis heeft aangetoond, er 
ruimte voor meer synergie tussen de 
instrumenten van het cohesiebeleid en het 
SFEU bestaat; overwegende dat het SFEU 
is opgezet om op korte en middellange 
termijn voor natuurrampen te worden 
ingezet, terwijl het cohesiebeleid (EFRO 
en Cohesiefonds) is gericht op de planning 
op langere termijn van investeringen in 
civiele bescherming en infrastructuur voor 
risicopreventie en -beheer;

Or. en

Amendement 34
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat er, zoals de 
COVID-19-crisis heeft aangetoond, een 
grote complementariteit bestaat tussen de 
instrumenten van het cohesiebeleid en het 
SFEU, waarbij het fonds op korte en 
middellange termijn voor natuurrampen 
wordt ingezet, terwijl het cohesiebeleid is 
gericht op een planning op langere termijn 
van de civiele bescherming en 
infrastructuur voor risicopreventie en -
beheer;

K. overwegende dat er, zoals de 
COVID-19-crisis heeft aangetoond, een 
grote complementariteit bestaat tussen de 
instrumenten van het cohesiebeleid en het 
SFEU, waarbij het fonds op korte en 
middellange termijn voor natuurrampen 
wordt ingezet, terwijl het cohesiebeleid is 
gericht op een planning op langere termijn 
van de civiele bescherming en 
infrastructuur voor risicopreventie en -
beheer; overwegende dat de huidige 
gezondheidscrisis een zeer belangrijke 
menselijke dimensie heeft en dat de Unie 
en de lidstaten derhalve in een geest van 
solidariteit moeten handelen;

Or. ro

Amendement 35
Simone Schmiedtbauer
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Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat er, zoals de 
COVID-19-crisis heeft aangetoond, een 
grote complementariteit bestaat tussen de 
instrumenten van het cohesiebeleid en het 
SFEU, waarbij het fonds op korte en 
middellange termijn voor natuurrampen 
wordt ingezet, terwijl het cohesiebeleid is 
gericht op een planning op langere termijn 
van de civiele bescherming en 
infrastructuur voor risicopreventie en -
beheer;

K. overwegende dat er, zoals de 
COVID-19-crisis heeft aangetoond, een 
grote complementariteit bestaat tussen de 
instrumenten van het cohesiebeleid en het 
SFEU, waarbij het fonds op korte en 
middellange termijn voor natuurrampen 
wordt ingezet, terwijl het cohesiebeleid is 
gericht op een planning op langere termijn 
van de civiele bescherming en 
infrastructuur voor risicopreventie en -
beheer, alsmede van maatregelen ter 
versterking van de veerkracht die 
bijdragen aan de doelstellingen van de 
Europese Green Deal;

Or. en

Amendement 36
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende het voorstel van de 
Commissie om het toepassingsgebied van 
het SFEU naar noodsituaties op 
gezondheidsgebied uit te breiden, teneinde 
dit financieringsinstrument te kunnen 
inzetten om een door een pandemie 
getroffen bevolking steun te bieden;

L. overwegende het voorstel van de 
Commissie, en de daaropvolgende 
inwerkingtreding van 
Verordening (EU) 2020/461, om het 
toepassingsgebied van het SFEU naar 
ernstige noodsituaties op gebied van de 
volksgezondheid uit te breiden;

Or. en

Amendement 37
Rosanna Conte

Ontwerpresolutie
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Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende het voorstel van de 
Commissie om het toepassingsgebied van 
het SFEU naar noodsituaties op 
gezondheidsgebied uit te breiden, teneinde 
dit financieringsinstrument te kunnen 
inzetten om een door een pandemie 
getroffen bevolking steun te bieden;

L. overwegende het voorstel van de 
Commissie om het toepassingsgebied van 
het SFEU naar noodsituaties op 
gezondheidsgebied uit te breiden, teneinde 
dit financieringsinstrument te kunnen 
inzetten om een door een pandemie 
getroffen bevolking steun te bieden, op 
voorwaarde dat een dergelijke uitbreiding 
geen middelen onttrekt aan fondsen voor 
noodsituaties veroorzaakt door 
natuurrampen;

Or. it

Amendement 38
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat zich vanwege de 
klimaatverandering hevigere en meer 
noodsituaties kunnen voordoen en wijst 
daarom op het nut van het in 2014 
ingevoerde begrotingsmechanisme voor 
dynamische toewijzing, op grond waarvan 
het fonds met name de recordsteun van 1,2 
miljard EUR tijdens de aardbevingen in 
Italië in 2016/2017 heeft kunnen verlenen;

M. overwegende het nut van het in 
2014 ingevoerde begrotingsmechanisme 
voor dynamische toewijzing, op grond 
waarvan het fonds met name de 
recordsteun van 1,2 miljard EUR tijdens de 
aardbevingen in Italië in 2016/2017 heeft 
kunnen verlenen;

Or. fr

Amendement 39
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Overweging M
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Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat zich vanwege de 
klimaatverandering hevigere en meer 
noodsituaties kunnen voordoen en wijst 
daarom op het nut van het in 2014 
ingevoerde begrotingsmechanisme voor 
dynamische toewijzing, op grond waarvan 
het fonds met name de recordsteun van 
1,2 miljard EUR tijdens de aardbevingen in 
Italië in 2016/2017 heeft kunnen verlenen;

M. overwegende dat zich vanwege de 
klimaatverandering hevigere en meer 
natuurrampen kunnen voordoen en wijst 
daarom op het nut van het in 2014 
ingevoerde begrotingsmechanisme voor 
dynamische toewijzing, op grond waarvan 
het SFEU met name een recordbijdrage 
van 1,2 miljard EUR tijdens de 
aardbevingen in Italië in 2016/2017 heeft 
kunnen verlenen;

Or. en

Amendement 40
Rosa D’Amato, François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat de verrichtingen 
die door het fonds worden gefinancierd 
volgens artikel 7 van de SFEU-
verordening in overeenstemming moeten 
zijn met de bepalingen van het Verdrag en 
de op grond van het Verdrag vastgestelde 
instrumenten, alsmede met EU-beleid en -
maatregelen, met name op het gebied van 
milieubescherming, de preventie en 
beheersing van risico’s op natuurrampen 
en aanpassing aan klimaatverandering, 
waaronder, waar gepast, met op 
ecosystemen gebaseerde benaderingen;

Or. en

Amendement 41
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Overweging O
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Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de bevolking van 
de EU weinig weet heeft van het bestaan 
van het Solidariteitsfonds, met name 
doordat het in wezen slechts na voltooiing 
van wederopbouwwerkzaamheden, in de 
vorm van terugbetalingen, wordt ingezet;

Schrappen

Or. en

Amendement 42
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de bevolking van 
de EU weinig weet heeft van het bestaan 
van het Solidariteitsfonds, met name 
doordat het in wezen slechts na voltooiing 
van wederopbouwwerkzaamheden, in de 
vorm van terugbetalingen, wordt ingezet;

O. overwegende dat er meer 
inspanningen moet worden geleverd 
teneinde de zichtbaarheid van de SFEU-
steun ter plaatse te vergroten, die voor 
veel burgers niet duidelijk is, met name 
doordat het fonds in wezen slechts na 
voltooiing van 
wederopbouwwerkzaamheden, in de vorm 
van terugbetalingen, wordt ingezet;

Or. en

Amendement 43
André Rougé

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de bevolking van 
de EU weinig weet heeft van het bestaan 
van het Solidariteitsfonds, met name 
doordat het in wezen slechts na voltooiing 
van wederopbouwwerkzaamheden, in de 
vorm van terugbetalingen, wordt ingezet;

overwegende dat de bevolking van de 
soevereine lidstaten van de EU weinig 
weet heeft van het bestaan van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie, 
met name doordat het in wezen slechts na 
voltooiing van 
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wederopbouwwerkzaamheden, in de vorm 
van terugbetalingen, wordt ingezet;

Or. fr

Amendement 44
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Josianne 
Cutajar

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat, zoals erkend 
wordt in artikel 349 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, de moeilijke klimatologische 
omstandigheden, onder andere, een van 
de structurele factoren vormen die de 
ontwikkeling van de ultraperifere 
gebieden belemmeren, en dat bijgevolg 
specifieke maatregelen moeten worden 
vastgesteld waarin voorwaarden voor de 
toepassing van de Verdragen worden 
vastgelegd, met inbegrip van 
gemeenschappelijk beleid;

Or. en

Amendement 45
André Rougé

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat bijzondere 
aandacht moet worden gegeven aan de 
ultraperifere gebieden, eilanden, die 
bijzonder kwetsbaar zijn voor rampen, 
berggebieden, dunbevolkte regio’s en alle 
gebieden die sterk zijn blootgesteld aan 
dreigende natuurrampen;

P. overwegende dat bijzondere 
aandacht moet worden gegeven aan de 
ultraperifere gebieden, eilanden, die 
bijzonder kwetsbaar zijn voor rampen, 
berggebieden, dunbevolkte regio’s en alle 
gebieden die sterk zijn blootgesteld aan 
dreigende natuurrampen, mede rekening 
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houdend met het feit dat deze 
verschillende regio’s vaak een lagere 
schadeverzekeringsdekking hebben dan in 
de rest van de EU; 

Or. fr

Amendement 46
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat bijzondere 
aandacht moet worden gegeven aan de 
ultraperifere gebieden, eilanden, die 
bijzonder kwetsbaar zijn voor rampen, 
berggebieden, dunbevolkte regio’s en alle 
gebieden die sterk zijn blootgesteld aan 
dreigende natuurrampen;

P. overwegende dat bijzondere 
aandacht moet worden gegeven aan de 
ultraperifere gebieden, eilanden, 
berggebieden, dunbevolkte regio’s en alle 
gebieden die sterk zijn blootgesteld aan 
dreigende natuurrampen;

Or. en

Amendement 47
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat het spijtig is dat 
de SFEU-verordening momenteel niet de 
mogelijkheid biedt om 
grensoverschrijdende 
interventieaanvragen in te dienen, hoewel 
bepaalde gebieden die bijzonder gevoelig 
zijn voor natuurrampen, zoals 
berggebieden, vaak grensoverschrijdend 
van aard zijn;

Or. en
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Amendement 48
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. uit zijn grote bezorgdheid over het 
feit dat extreme weersomstandigheden en 
natuurrampen zich door de 
klimaatverandering almaar vaker zullen 
voordoen en heviger zullen zijn;

1. is van mening dat het voorkomen 
en tegengaan van klimaatverandering 
overeenkomstig de Europese Green Deal 
van het grootste belang is, aangezien 
overstromingen, aardbevingen, 
bosbranden, droogten en andere 
natuurrampen onbeheersbaar kunnen 
worden;

Or. en

Amendement 49
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. uit zijn grote bezorgdheid over het 
feit dat extreme weersomstandigheden en 
natuurrampen zich door de 
klimaatverandering almaar vaker zullen 
voordoen en heviger zullen zijn;

1. uit zijn ongerustheid over het feit 
dat natuurrampen zich kunnen voordoen 
en heviger kunnen zijn;

Or. fr

Amendement 50
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement
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1. uit zijn grote bezorgdheid over het 
feit dat extreme weersomstandigheden en 
natuurrampen zich door de 
klimaatverandering almaar vaker zullen 
voordoen en heviger zullen zijn;

1. uit zijn bezorgdheid over het feit 
dat extreme weersomstandigheden en 
natuurrampen zich door de 
klimaatverandering almaar vaker zullen 
voordoen en heviger zullen zijn;

Or. en

Amendement 51
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. uit zijn grote bezorgdheid over het 
feit dat extreme weersomstandigheden en 
natuurrampen zich door de 
klimaatverandering almaar vaker zullen 
voordoen en heviger zullen zijn;

1. uit zijn grote bezorgdheid over het 
feit dat extreme weersomstandigheden en 
natuurrampen zich door de 
klimaatverandering almaar vaker zullen 
voordoen en heviger zullen zijn; benadrukt 
dat lidstaten verdere inspanningen 
moeten doen om te investeren in 
maatregelen om de gevolgen voor het 
klimaat te verzachten, aangezien veel 
natuurrampen het directe gevolg zijn van 
menselijke activiteiten;

Or. ro

Amendement 52
Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. meent dat bij rampen alle burgers 
op Europese solidariteit horen te rekenen;

2. meent dat bij rampen of ernstige 
gezondheidscrises alle burgers op 
Europese solidariteit horen te rekenen;

Or. en
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Amendement 53
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Josianne 
Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. beschouwt het SFEU als een van 
de meest concrete vormen van Europese 
solidariteit;

Or. en

Amendement 54
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt met bezorgdheid dat 
Europeanen de afgelopen jaren te maken 
hebben gehad met tal van noodsituaties die 
mensenlevens, goederen, het milieu en het 
cultureel erfgoed hebben verwoest;

3. benadrukt met bezorgdheid dat 
Europeanen de afgelopen jaren te maken 
hebben gehad met tal van noodsituaties die 
mensenlevens, goederen, economische en 
sociale activiteiten, het milieu en het 
cultureel erfgoed hebben verwoest;

Or. fr

Amendement 55
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt met bezorgdheid dat 
Europeanen de afgelopen jaren te maken 
hebben gehad met tal van noodsituaties die 
mensenlevens, goederen, het milieu en het 
cultureel erfgoed hebben verwoest;

3. benadrukt met bezorgdheid dat 
Europeanen de afgelopen jaren te maken 
hebben gehad met tal van rampen die 
mensenlevens, goederen, het milieu en het 
cultureel erfgoed hebben verwoest;
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Or. en

Amendement 56
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt met bezorgdheid dat 
Europeanen de afgelopen jaren te maken 
hebben gehad met tal van noodsituaties die 
mensenlevens, goederen, het milieu en het 
cultureel erfgoed hebben verwoest;

3. benadrukt dat Europeanen de 
afgelopen jaren te maken hebben gehad 
met tal van noodsituaties die 
mensenlevens, goederen, het milieu en het 
cultureel erfgoed hebben verwoest;

Or. fr

Amendement 57
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op fenomenen zoals de 
COVID-19-pandemie die hard toeslaat in 
heel Europa, de bosbranden die zich op 
het hele continent hebben voorgedaan, ook 
op ongebruikelijke plaatsen zoals het 
Noordpoolgebied, en de reeks hevige 
aardbevingen die Europa hebben 
geteisterd, met name in Italië in 2016-
2017, met honderden doden en bijna 
22 miljard EUR schade als gevolg, of in 
Kroatië in maart 2020; herinnert er ook aan 
dat stormen, hevige regenval en 
overstromingen in tal van steden en 
valleien aanzienlijke schade hebben 
veroorzaakt en dat orkanen, die steeds 
krachtiger worden, een ravage hebben 
aangericht in de ultraperifere gebieden, 
zoals orkaan Irma op Sint-Maarten in 2017 
en orkaan Lorenzo op de Azoren in 2019, 

4. wijst op het feit dat het risico op 
natuur- en ecologische rampen en 
gezondheidscrises nu systemisch is 
geworden: de COVID-19-pandemie die de 
levens van alle Europeanen en de hele 
economie bedreigt, de bosbranden die zich 
op het hele continent hebben voorgedaan, 
ook op ongebruikelijke plaatsen zoals het 
Noordpoolgebied, en de reeks hevige 
aardbevingen die Europa hebben 
geteisterd, met name in Italië in 2016-
2017, met honderden doden en bijna 
22 miljard EUR schade als gevolg, 
alsmede in Kroatië in maart en december 
2020; herinnert er ook aan dat stormen, 
hevige regenval en overstromingen in tal 
van steden en valleien aanzienlijke schade 
hebben veroorzaakt en dat orkanen, die 
steeds krachtiger worden, een ravage 



PE663.294v01-00 30/76 AM\1223874NL.docx

NL

die bijzonder verwoestend waren; hebben aangericht in de ultraperifere 
gebieden, zoals orkaan Irma op Sint-
Maarten in 2017 en orkaan Lorenzo op de 
Azoren in 2019, die bijzonder verwoestend 
waren; herinnert in dat verband eraan dat 
kwetsbare gebieden, zoals eilanden, vaak 
het zwaarst getroffen worden door de 
gevolgen van de klimaatverandering;

Or. en

Amendement 58
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op fenomenen zoals de 
COVID-19-pandemie die hard toeslaat in 
heel Europa, de bosbranden die zich op het 
hele continent hebben voorgedaan, ook op 
ongebruikelijke plaatsen zoals het 
Noordpoolgebied, en de reeks hevige 
aardbevingen die Europa hebben 
geteisterd, met name in Italië in 2016-
2017, met honderden doden en bijna 
22 miljard EUR schade als gevolg, of in 
Kroatië in maart 2020; herinnert er ook aan 
dat stormen, hevige regenval en 
overstromingen in tal van steden en 
valleien aanzienlijke schade hebben 
veroorzaakt en dat orkanen, die steeds 
krachtiger worden, een ravage hebben 
aangericht in de ultraperifere gebieden, 
zoals orkaan Irma op Sint-Maarten in 2017 
en orkaan Lorenzo op de Azoren in 2019, 
die bijzonder verwoestend waren;

4. wijst op fenomenen zoals de 
COVID-19-pandemie die hard toeslaat in 
heel Europa, de bosbranden die zich op het 
hele continent hebben voorgedaan, ook op 
ongebruikelijke plaatsen zoals het 
Noordpoolgebied, en de reeks hevige 
aardbevingen die Europa hebben 
geteisterd, met name in Italië in 2016-
2017, met honderden doden en bijna 
22 miljard EUR schade als gevolg, of in 
Kroatië in maart 2020; herinnert er ook aan 
dat stormen, hevige regenval en 
overstromingen in tal van steden en 
valleien aanzienlijke schade hebben 
veroorzaakt en dat orkanen, die steeds 
krachtiger worden, een ravage hebben 
aangericht in de ultraperifere gebieden, 
zoals orkaan Irma op Sint-Maarten in 2017 
en orkaan Lorenzo op de Azoren in 2019, 
die bijzonder verwoestend waren; wijst er 
bovendien op dat het probleem van 
besmettelijke plantenziekten, zoals Xylella 
fastidiosa, niet mag worden onderschat, 
aangezien die aanzienlijke schade aan het 
milieu en regionale economieën 
toebrengen;
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Or. en

Amendement 59
Rosanna Conte

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op fenomenen zoals de 
COVID-19-pandemie die hard toeslaat in 
heel Europa, de bosbranden die zich op het 
hele continent hebben voorgedaan, ook op 
ongebruikelijke plaatsen zoals het 
Noordpoolgebied, en de reeks hevige 
aardbevingen die Europa hebben 
geteisterd, met name in Italië in 2016-
2017, met honderden doden en bijna 22 
miljard EUR schade als gevolg, of in 
Kroatië in maart 2020; herinnert er ook aan 
dat stormen, hevige regenval en 
overstromingen in tal van steden en 
valleien aanzienlijke schade hebben 
veroorzaakt en dat orkanen, die steeds 
krachtiger worden, een ravage hebben 
aangericht in de ultraperifere gebieden, 
zoals orkaan Irma op Sint-Maarten in 2017 
en orkaan Lorenzo op de Azoren in 2019, 
die bijzonder verwoestend waren;

4. wijst op fenomenen zoals de 
COVID-19-pandemie die hard toeslaat in 
heel Europa, de bosbranden die zich op het 
hele continent hebben voorgedaan, ook op 
ongebruikelijke plaatsen zoals het 
Noordpoolgebied, en de reeks hevige 
aardbevingen die Europa hebben 
geteisterd, met name in Italië in 2016-
2017, met honderden doden en bijna 22 
miljard EUR schade als gevolg, of in 
Kroatië in maart en december 2020; 
herinnert er ook aan dat stormen, hevige 
regenval en overstromingen in tal van 
steden en valleien aanzienlijke schade 
hebben veroorzaakt, zoals de storm Vaia 
die in 2018 gebieden van de Dolomieten 
en de Voor-Alpen van Veneto heeft 
getroffen, en dat orkanen, die steeds 
krachtiger worden, een ravage hebben 
aangericht in de ultraperifere gebieden, 
zoals orkaan Irma op Sint-Maarten in 2017 
en orkaan Lorenzo op de Azoren in 2019, 
die bijzonder verwoestend waren;

Or. it

Amendement 60
Rosa D’Amato, François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op fenomenen zoals de 4. wijst op fenomenen zoals de 
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COVID-19-pandemie die hard toeslaat in 
heel Europa, de bosbranden die zich op het 
hele continent hebben voorgedaan, ook op 
ongebruikelijke plaatsen zoals het 
Noordpoolgebied, en de reeks hevige 
aardbevingen die Europa hebben 
geteisterd, met name in Italië in 2016-
2017, met honderden doden en bijna 
22 miljard EUR schade als gevolg, of in 
Kroatië in maart 2020; herinnert er ook aan 
dat stormen, hevige regenval en 
overstromingen in tal van steden en 
valleien aanzienlijke schade hebben 
veroorzaakt en dat orkanen, die steeds 
krachtiger worden, een ravage hebben 
aangericht in de ultraperifere gebieden, 
zoals orkaan Irma op Sint-Maarten in 2017 
en orkaan Lorenzo op de Azoren in 2019, 
die bijzonder verwoestend waren;

COVID-19-pandemie die hard toeslaat in 
heel Europa, de bosbranden die zich op het 
hele continent hebben voorgedaan, ook op 
ongebruikelijke plaatsen zoals het 
Noordpoolgebied, en de reeks hevige 
aardbevingen die Europa hebben 
geteisterd, met name in Italië in 2016-
2017, met honderden doden en bijna 
22 miljard EUR schade als gevolg, of in 
Kroatië in maart en december 2020; 
herinnert er ook aan dat stormen, hevige 
regenval en overstromingen in tal van 
steden en valleien aanzienlijke schade 
hebben veroorzaakt en dat orkanen, die 
steeds krachtiger worden, een ravage 
hebben aangericht in de ultraperifere 
gebieden, zoals orkaan Irma op Sint-
Maarten in 2017 en orkaan Lorenzo op de 
Azoren in 2019, die bijzonder verwoestend 
waren;

Or. en

Amendement 61
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Josianne 
Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op fenomenen zoals de 
COVID-19-pandemie die hard toeslaat in 
heel Europa, de bosbranden die zich op het 
hele continent hebben voorgedaan, ook op 
ongebruikelijke plaatsen zoals het 
Noordpoolgebied, en de reeks hevige 
aardbevingen die Europa hebben 
geteisterd, met name in Italië in 2016-
2017, met honderden doden en bijna 
22 miljard EUR schade als gevolg, of in 
Kroatië in maart 2020; herinnert er ook aan 
dat stormen, hevige regenval en 
overstromingen in tal van steden en 
valleien aanzienlijke schade hebben 
veroorzaakt en dat orkanen, die steeds 

4. wijst op pandemieën als COVID-
19 die hard toeslaat in heel Europa, de 
bosbranden die zich op het hele continent 
hebben voorgedaan, en de reeks hevige 
aardbevingen die Europa hebben 
geteisterd, met name in Italië in 2016- 
2017, met honderden doden en bijna 
22 miljard EUR schade als gevolg, of in 
Kroatië in maart en december 2020; 
herinnert er ook aan dat stormen, hevige 
regenval en overstromingen in tal van 
steden en valleien aanzienlijke schade 
hebben veroorzaakt en dat orkanen, die 
steeds krachtiger worden, een ravage 
hebben aangericht in de ultraperifere 
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krachtiger worden, een ravage hebben 
aangericht in de ultraperifere gebieden, 
zoals orkaan Irma op Sint-Maarten in 2017 
en orkaan Lorenzo op de Azoren in 2019, 
die bijzonder verwoestend waren;

gebieden, zoals orkaan Irma op Sint-
Maarten in 2017 en orkaan Lorenzo op de 
Azoren in 2019, die bijzonder verwoestend 
waren;

Or. en

Amendement 62
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat het van cruciaal 
belang is om steeds sneller hulp en fondsen 
aan de getroffen gebieden te leveren en dat 
de banden met het Uniemechanisme voor 
civiele bescherming en het onderdeel 
“aanpassing aan klimaatverandering” van 
het EFRO essentieel zijn voor de 
oprichting van een volledige voorziening;

5. herinnert eraan dat het van cruciaal 
belang is om zo snel mogelijk hulp en 
fondsen aan de getroffen gebieden te 
leveren en dat de banden met het 
Uniemechanisme voor civiele bescherming 
en het onderdeel “aanpassing aan 
klimaatverandering” van het EFRO 
essentieel zijn voor de oprichting van een 
volledige voorziening; verzoekt de 
Commissie verder te werken aan de 
richtsnoeren voor een vereenvoudigd 
gebruik van het SFEU teneinde het voor 
nationale, regionale en lokale overheden 
gemakkelijker te maken om maatregelen 
te nemen;

Or. en

Amendement 63
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat het van cruciaal 
belang is om steeds sneller hulp en fondsen 
aan de getroffen gebieden te leveren en dat 

5. herinnert eraan dat het van cruciaal 
belang is om steeds sneller hulp en fondsen 
aan de getroffen gebieden te leveren en dat 



PE663.294v01-00 34/76 AM\1223874NL.docx

NL

de banden met het Uniemechanisme voor 
civiele bescherming en het onderdeel 
“aanpassing aan klimaatverandering” van 
het EFRO essentieel zijn voor de 
oprichting van een volledige voorziening;

de banden met het Uniemechanisme voor 
civiele bescherming en het onderdeel 
“aanpassing aan klimaatverandering” van 
het EFRO essentieel zijn voor de 
oprichting van een volledige voorziening; 
benadrukt het belang van onmiddellijke 
hulpverlening aan de getroffen gebieden, 
waarbij de administratieve en 
aanbestedingsprocedures nadien aan bod 
komen;

Or. ro

Amendement 64
Mauri Pekkarinen, Laurence Farreng, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat het van cruciaal 
belang is om steeds sneller hulp en fondsen 
aan de getroffen gebieden te leveren en dat 
de banden met het Uniemechanisme voor 
civiele bescherming en het onderdeel 
“aanpassing aan klimaatverandering” van 
het EFRO essentieel zijn voor de 
oprichting van een volledige voorziening;

5. herinnert eraan dat het van cruciaal 
belang is om steeds sneller hulp en fondsen 
aan de getroffen gebieden te leveren en dat 
de banden met het Uniemechanisme voor 
civiele bescherming en het onderdeel 
“aanpassing aan klimaatverandering” van 
het EFRO essentieel zijn voor de 
oprichting van een volledige voorziening; 
benadrukt dat de synergieën met deze en 
andere relevante 
financieringsinstrumenten van de EU 
flexibel en optimaal moeten worden 
benut;

Or. en

Amendement 65
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement
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5. herinnert eraan dat het van cruciaal 
belang is om steeds sneller hulp en fondsen 
aan de getroffen gebieden te leveren en dat 
de banden met het Uniemechanisme voor 
civiele bescherming en het onderdeel 
“aanpassing aan klimaatverandering” van 
het EFRO essentieel zijn voor de 
oprichting van een volledige voorziening;

5. herinnert eraan dat het van cruciaal 
belang is om zo snel mogelijk hulp en 
fondsen aan de getroffen gebieden te 
leveren en dat de banden met het 
Uniemechanisme voor civiele bescherming 
en het onderdeel “aanpassing aan 
klimaatverandering” van het EFRO, 
alsmede met programma’s voor 
territoriale samenwerking, essentieel zijn 
voor de oprichting van een volledige 
voorziening voor respons en veerkracht;

Or. en

Amendement 66
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat het van cruciaal 
belang is om steeds sneller hulp en fondsen 
aan de getroffen gebieden te leveren en dat 
de banden met het Uniemechanisme voor 
civiele bescherming en het onderdeel 
“aanpassing aan klimaatverandering” van 
het EFRO essentieel zijn voor de 
oprichting van een volledige voorziening;

5. herinnert eraan dat het van cruciaal 
belang is om steeds sneller en 
gemakkelijker hulp en fondsen aan de 
getroffen gebieden te leveren en dat de 
banden met het Uniemechanisme voor 
civiele bescherming en het onderdeel 
“aanpassing aan klimaatverandering” van 
het EFRO essentieel zijn voor de 
oprichting van een volledige voorziening;

Or. en

Amendement 67
Rosa D’Amato, François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat het van cruciaal 
belang is om steeds sneller hulp en fondsen 

5. herinnert eraan dat het van cruciaal 
belang is om steeds sneller hulp en fondsen 
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aan de getroffen gebieden te leveren en dat 
de banden met het Uniemechanisme voor 
civiele bescherming en het onderdeel 
“aanpassing aan klimaatverandering” van 
het EFRO essentieel zijn voor de 
oprichting van een volledige voorziening;

aan de getroffen gebieden te leveren en dat 
de synergieën met het Uniemechanisme 
voor civiele bescherming en het onderdeel 
“aanpassing aan klimaatverandering” van 
het EFRO essentieel zijn voor de 
oprichting van een volledige voorziening;

Or. en

Amendement 68
Mauri Pekkarinen, Laurence Farreng, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst er nogmaals op dat volgens 
het Bureau van de Verenigde Naties voor 
rampenrisicovermindering in de afgelopen 
twintig jaar (2000-2019) wereldwijd 
7 348 natuurrampen zijn geregistreerd, 
waarvan de kosten op bijna 
3 000 miljard USD worden geschat, ten 
opzichte van 3 656 rampen tussen 1980 en 
1999;

6. wijst er nogmaals op dat volgens 
het Bureau van de Verenigde Naties voor 
rampenrisicovermindering (UNDRR) in de 
afgelopen twintig jaar (2000-2019) 
wereldwijd 7 348 grote natuurrampen 
hebben plaatsvonden, waardoor 
1,23 miljoen mensen overleden, 
4,2 miljard mensen anderszins getroffen 
werden en 2,97 triljoen USD aan schade 
aan de wereldeconomie werd toegebracht;

Or. en

Amendement 69
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst er nogmaals op dat volgens 
het Bureau van de Verenigde Naties voor 
rampenrisicovermindering in de afgelopen 
twintig jaar (2000-2019) wereldwijd 7 348 
natuurrampen zijn geregistreerd, waarvan 
de kosten op bijna 3 000 miljard USD 
worden geschat, ten opzichte van 3 656 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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rampen tussen 1980 en 1999;

Or. fr

Amendement 70
Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herinnert eraan dat volgens de 
Europese Commissie natuurrampen 
alleen al de Unie tussen 1980 en 2017 
meer dan 90 000 mensenlevens en meer 
dan 500 miljard EUR aan economische 
schade hebben gekost;

7. herinnert eraan dat volgens het 
Europees Milieuagentschap (EMA) 
klimaatgerelateerde extremen tussen 1980 
en 2019 in de lidstaten van de EER 
economische verliezen hebben 
veroorzaakt voor een geraamd bedrag van 
446 miljard EUR;

Or. en

Amendement 71
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst op het feit dat, volgens een op 
13 oktober 2020 gepubliceerd verslag van 
de VN, natuurrampen tegen 2030 
wereldwijd ongeveer 
150 miljoen slachtoffers per jaar zullen 
maken en dat de kosten van rampen tot 
20 miljard USD per jaar zullen oplopen;

Schrappen

Or. en

Amendement 72
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst op het feit dat, volgens een op 
13 oktober 2020 gepubliceerd verslag van 
de VN, natuurrampen tegen 2030 
wereldwijd ongeveer 
150 miljoen slachtoffers per jaar zullen 
maken en dat de kosten van rampen tot 
20 miljard USD per jaar zullen oplopen;

Schrappen

Or. en

Amendement 73
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst op het feit dat, volgens een op 
13 oktober 2020 gepubliceerd verslag van 
de VN, natuurrampen tegen 2030 
wereldwijd ongeveer 150 miljoen 
slachtoffers per jaar zullen maken en dat de 
kosten van rampen tot 20 miljard USD per 
jaar zullen oplopen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 74
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het risico op 
natuur- en milieurampen en 
gezondheidscrises nu systemisch is 
geworden en dat de minst ontwikkelde en 

Schrappen
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meest kwetsbare gebieden, zoals eilanden, 
vaak het meest getroffen worden door de 
gevolgen van de klimaatverandering;

Or. en

Amendement 75
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het risico op 
natuur- en milieurampen en 
gezondheidscrises nu systemisch is 
geworden en dat de minst ontwikkelde en 
meest kwetsbare gebieden, zoals eilanden, 
vaak het meest getroffen worden door de 
gevolgen van de klimaatverandering;

9. is van mening dat grote klimaat- en 
volksgezondheidscrises grotere 
economische en sociale gevolgen hebben 
voor de minst ontwikkelde en meest 
kwetsbare gebieden, zoals eilanden, en dat 
er derhalve passende maatregelen voor 
die gebieden in het kader van het SFEU 
moeten worden genomen;

Or. en

Amendement 76
Rosanna Conte

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het risico op 
natuur- en milieurampen en 
gezondheidscrises nu systemisch is 
geworden en dat de minst ontwikkelde en 
meest kwetsbare gebieden, zoals eilanden, 
vaak het meest getroffen worden door de 
gevolgen van de klimaatverandering;

9. is van mening dat het risico op 
natuur- en milieurampen en 
gezondheidscrises nu systemisch is 
geworden en dat de meest kwetsbare 
gebieden, zoals eilanden, berggebieden en 
gebieden die worden gekenmerkt door 
hoge seismische en vulkanische activiteit, 
vaak het meest getroffen worden door de 
gevolgen van de klimaatverandering;

Or. it
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Amendement 77
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het risico op 
natuur- en milieurampen en 
gezondheidscrises nu systemisch is 
geworden en dat de minst ontwikkelde en 
meest kwetsbare gebieden, zoals eilanden, 
vaak het meest getroffen worden door de 
gevolgen van de klimaatverandering;

9. is van mening dat het risico op 
natuurrampen en gezondheidscrises nu 
systemisch is geworden en dat de minst 
ontwikkelde en meest kwetsbare gebieden, 
zoals eilanden, vaak het meest getroffen 
worden door de gevolgen van de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 78
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het risico op 
natuur- en milieurampen en 
gezondheidscrises nu systemisch is 
geworden en dat de minst ontwikkelde en 
meest kwetsbare gebieden, zoals eilanden, 
vaak het meest getroffen worden door de 
gevolgen van de klimaatverandering;

9. is van mening dat natuur- en 
milieurampen en gezondheidscrises de 
minst ontwikkelde en meest kwetsbare 
gebieden, zoals eilanden het hardst 
treffen;

Or. fr

Amendement 79
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement
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9. is van mening dat het risico op 
natuur- en milieurampen en 
gezondheidscrises nu systemisch is 
geworden en dat de minst ontwikkelde en 
meest kwetsbare gebieden, zoals eilanden, 
vaak het meest getroffen worden door de 
gevolgen van de klimaatverandering;

9. is van mening dat het risico op 
natuur- en milieurampen en 
gezondheidscrises nu systemisch is 
geworden en dat de minst ontwikkelde en 
meest kwetsbare gebieden, zoals eilanden, 
berggebieden en dunbevolkte gebieden, 
vaak het meest getroffen worden door de 
gevolgen van de klimaatverandering;

Or. en

Amendement 80
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het risico op 
natuur- en milieurampen en 
gezondheidscrises nu systemisch is 
geworden en dat de minst ontwikkelde en 
meest kwetsbare gebieden, zoals eilanden, 
vaak het meest getroffen worden door de 
gevolgen van de klimaatverandering;

9. is van mening dat het risico op 
natuur- en milieurampen en 
gezondheidscrises nu systemisch is 
geworden en dat de minst ontwikkelde en 
meest kwetsbare gebieden, zoals 
ultraperifere gebieden en eilanden, vaak 
het meest getroffen worden door de 
gevolgen van de klimaatverandering;

Or. fr

Amendement 81
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. dringt erop aan dat snel financiële 
middelen beschikbaar worden gesteld in 
de strijd tegen de plaag van 
sargassowieren die met name het 
ecosysteem van Guadeloupe en 
Martinique verwoesten;



PE663.294v01-00 42/76 AM\1223874NL.docx

NL

Or. fr

Amendement 82
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. dringt erop aan dat de gevolgen 
voor de gezondheid door de 
verontreiniging van de bodem en 
ondergrond, waterlopen en oevers van 
Guadeloupe en Martinique met 
chloordecon, een uiterst 
kankerverwekkende stof, als grote 
volksgezondheidscrisis worden erkend en 
zo steun krijgen van het SFEU; 

Or. fr

Amendement 83
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. dringt erop aan dat de 
toegang tot drinkwater voor alle 
bevolkingsgroepen van Guadeloupe, 
Frans-Guyana, Martinique en Mayotte 
als grote volksgezondheidscrisis wordt 
erkend en zo steun krijgt van het SFEU; 

Or. fr

Amendement 84
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. meent dat het van fundamenteel 
belang is de voorkoming en beheersing van 
het risico op rampen in Europa te 
verbeteren; beveelt in dat opzicht de 
lidstaten aan om samen met de Commissie 
rampenbeheersingsplannen voor precieze 
en snelle schadebeoordeling uit te voeren;

10. meent dat het van fundamenteel 
belang is de voorkoming en beheersing van 
het risico op rampen in Europa te 
verbeteren; neemt kennis van het overzicht 
van risico’s op natuurrampen en door 
mensen veroorzaakte rampen die de EU 
loopt volgens de door de Commissie 
opgestelde verslagen, en vraagt de 
lidstaten in dat verband te overwegen om 
samen met de Commissie 
rampenbeheersingsplannen voor precieze 
en snelle schadebeoordeling uit te voeren;

Or. en

Amendement 85
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. meent dat het van fundamenteel 
belang is de voorkoming en beheersing van 
het risico op rampen in Europa te 
verbeteren; beveelt in dat opzicht de 
lidstaten aan om samen met de Commissie 
rampenbeheersingsplannen voor precieze 
en snelle schadebeoordeling uit te voeren;

10. meent dat het van fundamenteel 
belang is te investeren in de voorkoming 
en beheersing van het risico op rampen in 
Europa door in preventieve infrastructuur 
te voorzien; beveelt in dat opzicht de 
lidstaten aan om samen met de Commissie 
rampenpreventie- en beheersingsplannen 
voor precieze en snelle schadebeoordeling 
uit te voeren;

Or. en

Amendement 86
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. meent dat het van fundamenteel 
belang is de voorkoming en beheersing van 
het risico op rampen in Europa te 
verbeteren; beveelt in dat opzicht de 
lidstaten aan om samen met de Commissie 
rampenbeheersingsplannen voor precieze 
en snelle schadebeoordeling uit te voeren;

10. meent dat het van fundamenteel 
belang is de voorkoming en beheersing van 
het risico op rampen in Europa te 
verbeteren en aanpassingsmaatregelen op 
bouwgebied te ondersteunen, met name 
door nieuwe infrastructuur te ontwikkelen 
en bestaande infrastructuur te renoveren; 
beveelt in dat opzicht de lidstaten aan om 
samen met de Commissie 
rampenbeheersingsplannen voor precieze 
en snelle schadebeoordeling uit te voeren;

Or. fr

Amendement 87
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. meent dat het van fundamenteel 
belang is de voorkoming en beheersing van 
het risico op rampen in Europa te 
verbeteren; beveelt in dat opzicht de 
lidstaten aan om samen met de Commissie 
rampenbeheersingsplannen voor precieze 
en snelle schadebeoordeling uit te voeren;

10. meent dat het van fundamenteel 
belang is de voorkoming en beheersing van 
het risico op rampen in Europa te 
verbeteren; beveelt in dat opzicht de 
lidstaten aan om samen met de Commissie 
rampenbeheersingsplannen voor precieze 
en snelle schadebeoordeling uit te voeren; 
benadrukt dat het SFEU een duidelijk en 
onmiddellijk toepasselijk instrument is dat 
de EU ter beschikking kan stellen van 
lokale overheden;

Or. ro

Amendement 88
Mauri Pekkarinen, Laurence Farreng, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de Commissie op haar 
werkzaamheden met het oog op de 
vereenvoudiging van het SFEU voort te 
zetten;

11. roept de Commissie op haar 
werkzaamheden met het oog op 
vereenvoudiging en versnelling van de 
aanvraagprocedure voor lidstaten en 
versnelling van de definitieve uitbetaling 
van de Uniesteun voort te zetten;

Or. en

Amendement 89
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de Commissie op haar 
werkzaamheden met het oog op de 
vereenvoudiging van het SFEU voort te 
zetten;

11. verzoekt de Commissie in het 
kader van een toekomstige hervorming 
haar werkzaamheden met het oog op de 
vereenvoudiging van de mobilisering van 
SFEU-middelen voort te zetten teneinde 
sneller te kunnen reageren op de 
toenemende hevigheid van natuurrampen, 
met name op regionaal niveau;

Or. en

Amendement 90
Rosanna Conte

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de Commissie op haar 
werkzaamheden met het oog op de 
vereenvoudiging van het SFEU voort te 
zetten;

11. roept de Commissie op haar 
werkzaamheden met het oog op de 
vereenvoudiging van het SFEU voort te 
zetten, met als doel tijd te besparen bij de 
verstrekking van fondsen;

Or. it
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Amendement 91
Isabel Carvalhais

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. meent dat de klimaatverandering 
en het toenemende aantal natuurrampen 
de gebieden en regio’s steeds 
kwetsbaarder maken; roept daarom de 
Commissie op een herziening van het 
SFEU te overwegen teneinde meer 
rekening te houden met rampen van 
regionale aard;

Schrappen

Or. en

Amendement 92
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. meent dat de klimaatverandering 
en het toenemende aantal natuurrampen 
de gebieden en regio’s steeds kwetsbaarder 
maken; roept daarom de Commissie op een 
herziening van het SFEU te overwegen 
teneinde meer rekening te houden met 
rampen van regionale aard;

12. meent dat natuurrampen de 
gebieden en regio’s steeds kwetsbaarder 
maken; roept daarom de Commissie op een 
herziening van het SFEU te overwegen 
teneinde meer rekening te houden met 
rampen van regionale aard;

Or. fr

Amendement 93
Rosa D’Amato, François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. meent dat de klimaatverandering en 
het toenemende aantal natuurrampen de 
gebieden en regio’s steeds kwetsbaarder 
maken; roept daarom de Commissie op een 
herziening van het SFEU te overwegen 
teneinde meer rekening te houden met 
rampen van regionale aard;

12. meent dat de klimaatverandering en 
het toenemende aantal natuurrampen de 
gebieden en regio’s steeds kwetsbaarder 
maken; roept daarom de Commissie op een 
herziening van het SFEU te overwegen 
teneinde meer rekening te houden met 
rampen van regionale aard; benadrukt 
daarnaast de rol die de operationele 
programma’s van het EFRO in 
combinatie met de programma’s voor 
plattelandsontwikkeling kunnen spelen bij 
het voorkomen en beperken van 
hydrogeologische risico’s;

Or. en

Amendement 94
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. meent dat de klimaatverandering en 
het toenemende aantal natuurrampen de 
gebieden en regio’s steeds kwetsbaarder 
maken; roept daarom de Commissie op een 
herziening van het SFEU te overwegen 
teneinde meer rekening te houden met 
rampen van regionale aard;

12. meent dat de klimaatverandering en 
het toenemende aantal natuurrampen de 
gebieden en regio’s steeds kwetsbaarder 
maken; roept daarom de Commissie op een 
herziening van het SFEU te overwegen 
teneinde meer rekening te houden met 
rampen van regionale aard, waarbij met 
name aandacht moet worden besteed aan 
de vereenvoudiging van verzoeken voor de 
gelijktijdige activering van het fonds in 
meerdere Europese regio’s in het geval 
van grensoverschrijdende rampen;

Or. en

Amendement 95
Rosa D’Amato, François Alfonsi

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst erop dat de ernst van 
bepaalde natuurrampen niet uitsluitend 
verband houdt met klimaatverandering, 
maar in sommige gevallen het gevolg is 
van menselijke factoren, waaronder 
onzorgvuldige ruimtelijke ordening, 
hetgeen ertoe leidt dat huizen en 
infrastructuur worden gebouwd in de 
overstromingsgebieden van rivieren en in 
zones die gevoelig zijn voor 
aardverschuivingen; benadrukt in dat 
verband opnieuw dat de uitbetalingen uit 
het SFEU moeten bijdragen aan een 
verbetering van de veerkracht en de 
duurzaamheid door financiering van op 
ecosystemen gebaseerde oplossingen (bijv. 
herbebossing, aardbevingbestendige 
wederopbouw);

Or. en

Amendement 96
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Kostas Papadakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie en de 
regeringen van de lidstaten onverwijld 
wetgevingsmaatregelen vast te stellen om 
de in artikel 2 van Verordening (EG) 
nr. 2012/2002 opgenomen drempels te 
schrappen en de bepalingen van artikel 3, 
lid 2, te wijzigen om te beantwoorden aan 
de dringende behoefte aan volledige, 
directe en onvoorwaardelijke 
vergoedingen voor arbeidersgezinnen, 
kleine en middelgrote 
landbouwondernemingen en kleine 
zelfstandigen die getroffen zijn door 
natuurrampen;
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Or. el

Amendement 97
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten hun inspanningen op het gebied 
van onderzoek en onderwijs op te voeren, 
teneinde een systeem op poten te zetten 
voor een betere paraatheid om rampen te 
voorkomen en te beheersen, en om de 
impact van soortgelijke crises tot een 
minimum te beperken;

Or. en

Amendement 98
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. dringt aan op versterkte 
coördinatie en samenwerking tussen de 
centra voor onderzoek en ontwikkeling 
van de lidstaten, met name van de 
lidstaten die vergelijkbare risico’s lopen; 
pleit voor een versterking van de systemen 
voor vroegtijdige waarschuwing van de 
lidstaten en voor de totstandbrenging of 
verbetering van verbindingen tussen de 
verschillende systemen voor vroegtijdige 
waarschuwing;

Or. en
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Amendement 99
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. stelt voor dat de lidstaten in 
hun nationale plannen voor herstel en 
veerkracht investeringen, projecten en 
instrumenten vaststellen waarmee de 
schade door natuurrampen en 
gezondheidscrises kan worden voorkomen 
en beperkt;

Or. en

Amendement 100
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor de verspreiding van goede praktijken 
ten aanzien van structuren voor governance 
en coördinatie tussen instanties in 
noodsituaties;

13. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor de verspreiding van goede praktijken 
ten aanzien van structuren voor governance 
en coördinatie tussen instanties in 
noodsituaties; benadrukt dat informatie- 
en communicatiemechanismen moeten 
worden verbeterd om Europese burgers 
bewuster te maken van de financiële steun 
die aan de lidstaten wordt verleend om 
eurosceptische trends tegen te gaan;

Or. ro

Amendement 101
Rosa D’Amato, François Alfonsi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor de verspreiding van goede praktijken 
ten aanzien van structuren voor governance 
en coördinatie tussen instanties in 
noodsituaties;

13. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor de verspreiding van goede praktijken 
ten aanzien van structuren voor governance 
en coördinatie tussen instanties in 
noodsituaties en een kwalitatieve analyse 
te laten uitvoeren van de preventieve 
maatregelen die in het kader van de ESI-
fondsen zijn genomen door lidstaten die 
ook middelen uit het SFEU hebben 
ontvangen ten behoeve van dezelfde 
getroffen gebieden;

Or. en

Amendement 102
Rosa D’Amato, François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. herinnert aan het belang van de 
beginselen die eveneens in artikel 8 van 
de SFEU-verordening zijn verankerd, 
waarin staat dat in het uitvoeringsverslag 
een volledige beschrijving moet worden 
gegeven van de preventieve maatregelen 
waartoe de begunstigde lidstaat heeft 
besloten of die hij overweegt teneinde de 
omvang van de toekomstige schade te 
beperken en herhaling van dergelijke 
natuurrampen zoveel mogelijk te 
voorkomen, met inbegrip van het gebruik 
van de middelen uit de Europese 
structuur- en investeringsfondsen die voor 
dat doeleinde worden ingezet;

Or. en
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Amendement 103
Rosa D’Amato, François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. herinnert aan de problemen die 
begunstigde landen ondervinden om in zeer 
korte tijd het exacte schadebedrag te 
bepalen en stelt de Commissie voor 
vereenvoudigde alternatieve methoden te 
overwegen om de hoogte van de bijdrage 
van het fonds te bepalen;

14. herinnert aan de problemen die 
begunstigde landen ondervinden om in zeer 
korte tijd het exacte schadebedrag te 
bepalen en stelt de Commissie voor 
vereenvoudigde alternatieve methoden te 
overwegen om de hoogte van de bijdrage 
van het fonds te bepalen, mede teneinde 
mogelijke fouten en verdere vertraging te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 104
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. herinnert aan de problemen die 
begunstigde landen ondervinden om in zeer 
korte tijd het exacte schadebedrag te 
bepalen en stelt de Commissie voor 
vereenvoudigde alternatieve methoden te 
overwegen om de hoogte van de bijdrage 
van het fonds te bepalen;

14. herinnert aan de problemen die 
begunstigde landen ondervinden om in zeer 
korte tijd het exacte schadebedrag te 
bepalen en stelt de Commissie voor 
richtsnoeren voor vereenvoudigde 
methoden op te stellen waarmee de 
bijdrage van het fonds kan worden 
bepaald;

Or. en

Amendement 105
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst met name op de situatie van 
lokale overheden die weinig ervaring 
hebben met door de Unie gefinancierde 
projecten en vraagt de Commissie hun 
versterkte operationele steun te bieden, 
met name op administratief vlak;

15. wijst erop dat het noodzakelijk is 
om de bureaucratische last te 
verminderen en begunstigde landen meer 
administratieve steun te bieden bij het 
opstellen van beheers- en 
langetermijnstrategieën teneinde de 
gevolgen van grote natuurrampen en 
gezondheidscrises in die landen te helpen 
beperken;

Or. en

Amendement 106
Rosa D’Amato, François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst met name op de situatie van 
lokale overheden die weinig ervaring 
hebben met door de Unie gefinancierde 
projecten en vraagt de Commissie hun 
versterkte operationele steun te bieden, met 
name op administratief vlak;

15. wijst met name op de situatie van 
lokale overheden die weinig ervaring 
hebben met door de Unie gefinancierde 
projecten en vraagt de Commissie hen te 
helpen met capaciteitsopbouw en hun 
versterkte operationele steun te bieden, met 
name op administratief vlak;

Or. en

Amendement 107
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst met name op de situatie van 
lokale overheden die weinig ervaring 
hebben met door de Unie gefinancierde 
projecten en vraagt de Commissie hun 
versterkte operationele steun te bieden, met 

wijst met name op de situatie van lokale 
overheden van soevereine lidstaten die 
weinig ervaring hebben met door de Unie 
gefinancierde projecten en vraagt de 
Commissie hun versterkte operationele 
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name op administratief vlak; steun te bieden, met name op administratief 
vlak;

Or. fr

Amendement 108
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst met name op de situatie van 
lokale overheden die weinig ervaring 
hebben met door de Unie gefinancierde 
projecten en vraagt de Commissie hun 
versterkte operationele steun te bieden, met 
name op administratief vlak;

15. wijst met name op de situatie van 
lokale overheden die weinig ervaring 
hebben met door de Unie gefinancierde 
projecten en vraagt de Commissie hun 
versterkte technische en operationele steun 
te bieden, met name op administratief vlak;

Or. en

Amendement 109
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst met name op de situatie van 
lokale overheden die weinig ervaring 
hebben met door de Unie gefinancierde 
projecten en vraagt de Commissie hun 
versterkte operationele steun te bieden, met 
name op administratief vlak;

15. wijst met name op de situatie van 
lokale overheden die weinig ervaring 
hebben met door de Unie gefinancierde 
projecten en vraagt de Commissie hun 
versterkte operationele steun te bieden, met 
name op administratief vlak; verzoekt de 
lidstaten de communicatie met lokale en 
regionale overheden in de opeenvolgende 
fasen van evaluatie, voorbereiding van 
aanvragen en uitvoering van projecten te 
verbeteren, teneinde administratieve 
procedures te versnellen;

Or. ro
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Amendement 110
Mauri Pekkarinen, Laurence Farreng, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst met name op de situatie van 
lokale overheden die weinig ervaring 
hebben met door de Unie gefinancierde 
projecten en vraagt de Commissie hun 
versterkte operationele steun te bieden, met 
name op administratief vlak;

15. benadrukt dat het gebruik van het 
SFEU heeft gezorgd voor betere 
beleidsontwikkeling door nationale en 
lokale autoriteiten en hen ertoe heeft 
aangezet hun bredere 
risicobeheersmaatregelen in verband met 
grote rampen te evalueren; wijst met 
name op de situatie van lokale overheden 
die weinig ervaring hebben met door de 
Unie gefinancierde projecten en vraagt de 
Commissie hun versterkte operationele 
steun te bieden, met name op administratief 
vlak;

Or. en

Amendement 111
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie op het SFEU 
zoveel mogelijk af te stemmen op de 
regio’s die het kwetsbaarst zijn voor 
natuur- en milieurampen en 
gezondheidscrises, en met name de 
ultraperifere gebieden, eilanden, 
berggebieden, regio’s met een hoge 
seismische of vulkanische activiteit en 
dunbevolkte regio’s;

16. roept de Commissie op in 
overweging te nemen het SFEU zoveel 
mogelijk af te stemmen op de regio’s die 
het kwetsbaarst zijn voor natuurrampen en 
gezondheidscrises, en met name de 
ultraperifere gebieden, eilanden, 
berggebieden, regio’s met een hoge 
seismische of vulkanische activiteit en 
dunbevolkte regio’s;

Or. en
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Amendement 112
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie op het SFEU 
zoveel mogelijk af te stemmen op de 
regio’s die het kwetsbaarst zijn voor 
natuur- en milieurampen en 
gezondheidscrises, en met name de 
ultraperifere gebieden, eilanden, 
berggebieden, regio’s met een hoge 
seismische of vulkanische activiteit en 
dunbevolkte regio’s;

16. roept de Commissie op het SFEU 
zoveel mogelijk te richten op de regio’s 
die het kwetsbaarst zijn voor natuur- en 
milieurampen en gezondheidscrises, en met 
name de ultraperifere gebieden, eilanden, 
berggebieden, regio’s met een hoge 
seismische of vulkanische activiteit en 
dunbevolkte regio’s;

Or. en

Amendement 113
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat lering moet 
worden getrokken uit orkaan Irma die 
Sint-Maarten in 2017 heeft geteisterd en 
verzoekt het SFEU en de andere 
instrumenten voor noodhulp uit te breiden 
naar de landen en gebieden overzee 
(LGO);

Schrappen

Or. en

Amendement 114
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat lering moet 
worden getrokken uit orkaan Irma die 
Sint-Maarten in 2017 heeft geteisterd en 
verzoekt het SFEU en de andere 
instrumenten voor noodhulp uit te breiden 
naar de landen en gebieden overzee 
(LGO);

Schrappen

Or. en

Amendement 115
Rosa D’Amato, François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. merkt op dat droogte een 
terugkerend fenomeen van het Europees 
klimaat is en ieder jaar aanzienlijke delen 
van de Europese bevolking treft, en dat de 
beschikbare studies, waaronder de 
verslagen van het Europees 
Milieuagentschap, voor de 21e eeuw een 
verdere toename voorspellen van de 
frequentie, duur en hevigheid van de 
meteorologische en hydrologische 
droogten in een groot deel van Europa; 
verzoekt de Commissie droogten naar 
behoren aan te pakken, aangezien die 
weliswaar na de herziening in 2014 
binnen het toepassingsgebied van de 
SFEU-verordening vallen, maar waarvan 
de economische gevolgen moeilijk te 
beoordelen zijn en derhalve ook lastig te 
vergoeden;

Or. en

Amendement 116
Simone Schmiedtbauer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert eraan dat de Commissie in 
haar herziene voorstel van 27 mei 2020 
over het MFK 2021-2027 voorzag in een 
maximale jaarbegroting voor het SFEU van 
1 miljard EUR (in prijzen van 2018) en 
merkt dan ook bezorgd op dat het SFEU 
volgens de overeenkomst over het nieuwe 
MFK met de reserve voor noodhulp in een 
nieuw begrotingsonderdeel “reserve voor 
solidariteit en noodhulp” is samengevoegd, 
met een totale jaarlijkse 
begrotingstoewijzing van 1,2 miljard EUR;

18. herinnert eraan dat de Commissie in 
haar herziene voorstel van 27 mei 2020 
over het MFK 2021- 2027 voorzag in een 
maximale jaarbegroting voor het SFEU van 
1 miljard EUR (in prijzen van 2018), maar 
merkt op dat het SFEU volgens de 
overeenkomst over het nieuwe MFK met 
de reserve voor noodhulp in een nieuw 
begrotingsonderdeel “reserve voor 
solidariteit en noodhulp” is samengevoegd, 
met een totale jaarlijkse 
begrotingstoewijzing van 1,2 miljard EUR;

Or. en

Amendement 117
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert eraan dat de Commissie in 
haar herziene voorstel van 27 mei 2020 
over het MFK 2021-2027 voorzag in een 
maximale jaarbegroting voor het SFEU van 
1 miljard EUR (in prijzen van 2018) en 
merkt dan ook bezorgd op dat het SFEU 
volgens de overeenkomst over het nieuwe 
MFK met de reserve voor noodhulp in een 
nieuw begrotingsonderdeel “reserve voor 
solidariteit en noodhulp” is samengevoegd, 
met een totale jaarlijkse 
begrotingstoewijzing van 1,2 miljard EUR;

18. herinnert eraan dat de Commissie in 
haar herziene voorstel van 27 mei 2020 
over het MFK 2021-2027 voorzag in een 
maximale jaarbegroting voor het SFEU van 
1 miljard EUR (in prijzen van 2018) en dat 
het SFEU volgens de overeenkomst over 
het nieuwe MFK met de reserve voor 
noodhulp in een nieuw 
begrotingsonderdeel “reserve voor 
solidariteit en noodhulp” is samengevoegd, 
met een totale jaarlijkse 
begrotingstoewijzing van 1,2 miljard EUR;

Or. en

Amendement 118
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert eraan dat de Commissie in 
haar herziene voorstel van 27 mei 2020 
over het MFK 2021-2027 voorzag in een 
maximale jaarbegroting voor het SFEU van 
1 miljard EUR (in prijzen van 2018) en 
merkt dan ook bezorgd op dat het SFEU 
volgens de overeenkomst over het nieuwe 
MFK met de reserve voor noodhulp in een 
nieuw begrotingsonderdeel “reserve voor 
solidariteit en noodhulp” is samengevoegd, 
met een totale jaarlijkse 
begrotingstoewijzing van 1,2 miljard EUR;

18. herinnert eraan dat de Commissie in 
haar herziene voorstel van 27 mei 2020 
over het MFK 2021-2027 voorzag in een 
maximale jaarbegroting voor het SFEU van 
1 miljard EUR (in prijzen van 2018) en 
merkt op dat het SFEU volgens de 
overeenkomst over het nieuwe MFK met 
de reserve voor noodhulp in een nieuw 
begrotingsonderdeel “reserve voor 
solidariteit en noodhulp” is samengevoegd, 
met een totale jaarlijkse 
begrotingstoewijzing van 1,2 miljard EUR;

Or. en

Amendement 119
Rosa D’Amato, François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert eraan dat de Commissie in 
haar herziene voorstel van 27 mei 2020 
over het MFK 2021-2027 voorzag in een 
maximale jaarbegroting voor het SFEU van 
1 miljard EUR (in prijzen van 2018) en 
merkt dan ook bezorgd op dat het SFEU 
volgens de overeenkomst over het nieuwe 
MFK met de reserve voor noodhulp in een 
nieuw begrotingsonderdeel “reserve voor 
solidariteit en noodhulp” is samengevoegd, 
met een totale jaarlijkse 
begrotingstoewijzing van 1,2 miljard EUR;

18. herinnert eraan dat de Commissie in 
haar herziene voorstel van 27 mei 2020 
over het MFK 2021-2027 voorzag in een 
maximale jaarbegroting voor het SFEU van 
1 miljard EUR (in prijzen van 2018) en 
stelt dan ook met spijt vast dat het SFEU 
volgens de overeenkomst over het nieuwe 
MFK met de reserve voor noodhulp in een 
nieuw begrotingsonderdeel “reserve voor 
solidariteit en noodhulp” is samengevoegd, 
met een totale jaarlijkse 
begrotingstoewijzing van 1,2 miljard EUR;

Or. en

Amendement 120
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Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. meent dat de totstandbrenging van 
een reserve voor solidariteit en noodhulp 
het voordeel van een zekere flexibiliteit 
kan bieden, maar stelt vast dat in het 
huidige model de toewijzing van het SFEU 
onzeker blijft, omdat ze afhangt van de 
door de reserve voor noodhulp 
gemobiliseerde bedragen; verbindt zich er 
derhalve toe om het beheer van de reserve 
voor solidariteit en noodhulp op de voet te 
volgen teneinde te zien of het bedrag en 
de verdeelsleutel van de door dit nieuwe 
financieringsinstrument voorziene 
middelen tegemoet komen aan de 
behoeften van het SFEU, gelet op de 
uitbreiding van het toepassingsgebied 
ervan en met het oog op de omvang en 
toename van noodsituaties die met name 
door de klimaatverandering ontstaan;

19. meent dat, ingevolge het vorige 
punt, en ondanks het feit dat het SFEU en 
de reserve voor noodhulp zijn 
samengevoegd in het nieuwe 
begrotingsonderdeel “reserve voor 
solidariteit en noodhulp”, de maximale 
jaarbegroting van 1 miljard EUR (in 
prijzen van 2018) van het herziene 
voorstel van 27 mei 2020 over het 
MFK 2021-2027 van de Commissie 
uitsluitend ten goede moet komen aan de 
lidstaten en toetredingslanden om hen 
financiële steun te bieden in geval van 
grote rampen;

Or. fr

Amendement 121
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. meent dat de totstandbrenging van 
een reserve voor solidariteit en noodhulp 
het voordeel van een zekere flexibiliteit 
kan bieden, maar stelt vast dat in het 
huidige model de toewijzing van het SFEU 
onzeker blijft, omdat ze afhangt van de 
door de reserve voor noodhulp 
gemobiliseerde bedragen; verbindt zich er 
derhalve toe om het beheer van de reserve 
voor solidariteit en noodhulp op de voet te 

19. meent dat de totstandbrenging van 
een reserve voor solidariteit en noodhulp 
het voordeel van flexibiliteit kan bieden; 
wijst desondanks erop dat in het huidige 
model de toewijzing van het SFEU onzeker 
blijft, omdat ze afhangt van de door de 
reserve voor noodhulp gemobiliseerde 
bedragen; acht het noodzakelijk om het 
beheer van de reserve voor solidariteit en 
noodhulp op de voet te volgen teneinde te 
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volgen teneinde te zien of het bedrag en de 
verdeelsleutel van de door dit nieuwe 
financieringsinstrument voorziene 
middelen tegemoet komen aan de 
behoeften van het SFEU, gelet op de 
uitbreiding van het toepassingsgebied 
ervan en met het oog op de omvang en 
toename van noodsituaties die met name 
door de klimaatverandering ontstaan;

zien of het bedrag en de verdeelsleutel van 
de door dit nieuwe financieringsinstrument 
voorziene middelen tegemoet komen aan 
de behoeften van het SFEU, gelet op de 
uitbreiding van het toepassingsgebied 
ervan en met het oog op de omvang en 
toename van noodsituaties die met name 
door de klimaatverandering ontstaan;

Or. en

Amendement 122
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. meent dat de totstandbrenging van 
een reserve voor solidariteit en noodhulp 
het voordeel van een zekere flexibiliteit 
kan bieden, maar stelt vast dat in het 
huidige model de toewijzing van het SFEU 
onzeker blijft, omdat ze afhangt van de 
door de reserve voor noodhulp 
gemobiliseerde bedragen; verbindt zich er 
derhalve toe om het beheer van de reserve 
voor solidariteit en noodhulp op de voet te 
volgen teneinde te zien of het bedrag en de 
verdeelsleutel van de door dit nieuwe 
financieringsinstrument voorziene 
middelen tegemoet komen aan de 
behoeften van het SFEU, gelet op de 
uitbreiding van het toepassingsgebied 
ervan en met het oog op de omvang en 
toename van noodsituaties die met name 
door de klimaatverandering ontstaan;

19. meent dat de totstandbrenging van 
een reserve voor solidariteit en noodhulp 
het voordeel van een zekere flexibiliteit 
kan bieden, maar stelt vast dat in het 
huidige model de toewijzing van het SFEU 
onzeker blijft, omdat ze afhangt van de 
door de reserve voor noodhulp 
gemobiliseerde bedragen; verbindt zich er 
derhalve toe om het beheer van de reserve 
voor solidariteit en noodhulp op de voet te 
volgen teneinde te zien of het bedrag en de 
verdeelsleutel van de door dit nieuwe 
financieringsinstrument voorziene 
middelen tegemoet komen aan de 
behoeften van het SFEU, gelet op de 
uitbreiding van het toepassingsgebied 
ervan en met het oog op de omvang en 
toename van noodsituaties die met name 
door natuurrampen, de 
klimaatverandering en gezondheidscrises 
ontstaan;

Or. en
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Amendement 123
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is ingenomen dat de in april 2020 
goedgekeurde herziening van het SFEU 
heeft gezorgd voor een verhoging van het 
niveau van de voorschotten van 10 % naar 
25 % van de voorziene financiële bijdrage 
en van het maximumbedrag van de 
voorschotten van 30 naar 
100 miljoen EUR; herinnert er echter aan 
dat de doeltreffendheid van het fonds, voor 
landen die met grote rampen te maken 
hebben, rechtstreeks afhangt van het 
niveau van de voorschotten en meent dat 
het veel hoger zou moeten zijn en ten 
minste 33 % zou moeten bedragen;

20. is ingenomen dat de in maart 2020 
goedgekeurde herziening van het SFEU 
heeft gezorgd voor een verhoging van het 
niveau van de voorschotten van 10 % naar 
25 % van de voorziene financiële bijdrage 
en van het maximumbedrag van de 
voorschotten van 30 naar 
100 miljoen EUR; herinnert in dat verband 
aan het belang van voorschotten voor het 
vergroten van de doeltreffendheid van de 
interventies en dringt erop aan dat meer 
inspanningen worden geleverd teneinde 
de gemiddelde tijd van uitbetaling te 
verkorten;

Or. en

Amendement 124
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is ingenomen dat de in april 2020 
goedgekeurde herziening van het SFEU 
heeft gezorgd voor een verhoging van het 
niveau van de voorschotten van 10 % naar 
25 % van de voorziene financiële bijdrage 
en van het maximumbedrag van de 
voorschotten van 30 naar 
100 miljoen EUR; herinnert er echter aan 
dat de doeltreffendheid van het fonds, 
voor landen die met grote rampen te 
maken hebben, rechtstreeks afhangt van 
het niveau van de voorschotten en meent 
dat het veel hoger zou moeten zijn en ten 
minste 33 % zou moeten bedragen;

20. is ingenomen dat de in april 2020 
goedgekeurde herziening van het SFEU 
heeft gezorgd voor een verhoging van het 
niveau van de voorschotten van 10 % naar 
25 % van de voorziene financiële bijdrage 
en van het maximumbedrag van de 
voorschotten van 30 naar 
100 miljoen EUR;
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Or. en

Amendement 125
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is ingenomen dat de in april 2020 
goedgekeurde herziening van het SFEU 
heeft gezorgd voor een verhoging van het 
niveau van de voorschotten van 10 % naar 
25 % van de voorziene financiële bijdrage 
en van het maximumbedrag van de 
voorschotten van 30 naar 
100 miljoen EUR; herinnert er echter aan 
dat de doeltreffendheid van het fonds, voor 
landen die met grote rampen te maken 
hebben, rechtstreeks afhangt van het 
niveau van de voorschotten en meent dat 
het veel hoger zou moeten zijn en ten 
minste 33 % zou moeten bedragen;

20. is ingenomen dat de in april 2020 
goedgekeurde herziening van het SFEU 
heeft gezorgd voor een verhoging van het 
niveau van de voorschotten van 10 % naar 
25 % van de voorziene financiële bijdrage 
en van het maximumbedrag van de 
voorschotten van 30 naar 
100 miljoen EUR; herinnert er echter aan 
dat de doeltreffendheid van het fonds, voor 
landen die met grote rampen te maken 
hebben, rechtstreeks afhangt van het 
niveau van de voorschotten;

Or. en

Amendement 126
Rosa D’Amato, François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is ingenomen dat de in april 2020 
goedgekeurde herziening van het SFEU 
heeft gezorgd voor een verhoging van het 
niveau van de voorschotten van 10 % naar 
25 % van de voorziene financiële bijdrage 
en van het maximumbedrag van de 
voorschotten van 30 naar 
100 miljoen EUR; herinnert er echter aan 
dat de doeltreffendheid van het fonds, voor 

20. is ingenomen dat de in april 2020 
goedgekeurde herziening van het SFEU 
heeft gezorgd voor een verhoging van het 
niveau van de voorschotten van 10 % naar 
25 % van de voorziene financiële bijdrage 
en van het maximumbedrag van de 
voorschotten van 30 naar 
100 miljoen EUR; herinnert er echter aan 
dat de doeltreffendheid van het fonds, voor 
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landen die met grote rampen te maken 
hebben, rechtstreeks afhangt van het 
niveau van de voorschotten en meent dat 
het veel hoger zou moeten zijn en ten 
minste 33 % zou moeten bedragen;

landen die met grote rampen te maken 
hebben, rechtstreeks afhangt van het 
niveau van de voorschotten en meent dat 
het veel hoger zou moeten zijn en ten 
minste 50 % zou moeten bedragen;

Or. en

Amendement 127
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. is van mening dat de meeste grote 
bouwwerken in ultraperifere gebieden 
(zoals havens, luchthavens, ziekenhuizen) 
vanwege hun essentiële belang voor het 
functioneren van die kleine gebieden, 
openbare gebouwen zijn, en in hoge mate 
aan milieurampen zijn blootgesteld; is 
derhalve van mening dat de financiële 
steun uit het SFEU voor ultraperifere 
gebieden hoger dient te zijn dan de 2,5 % 
van de schade die bij eerdere rampen 
werd uitgekeerd, zodat die gebieden snel 
kunnen terugkeren naar de vroegere 
toestand en daarin verbetering kunnen 
aanbrengen;

Or. en

Amendement 128
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. stelt vast dat de termijn voor 
uitkering van de voorschotten gemiddeld 

Schrappen
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vijf maanden bedraagt en vraagt de 
Commissie snellere oplossingen te 
overwegen;

Or. en

Amendement 129
Rosa D’Amato, François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. stelt vast dat de termijn voor 
uitkering van de voorschotten gemiddeld 
vijf maanden bedraagt en vraagt de 
Commissie snellere oplossingen te 
overwegen;

21. stelt vast dat de termijn voor 
uitkering van de voorschotten gemiddeld 
vijf maanden bedraagt en vraagt de 
Commissie snellere oplossingen te 
overwegen, waaronder de optie om 
specifieke financiële regelingen op te 
zetten die zowel bedoeld zijn om de 
gemiddelde termijn voor de uitkering van 
de voorschotten te verkorten als om 
tegelijkertijd de EU-begroting te 
beschermen;

Or. en

Amendement 130
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. betreurt dat er gemiddeld een jaar 
voor nodig is om de volledige subsidie aan 
de begunstigde te doen toekomen en dat 
derhalve niet kan worden gesteld dat het 
fonds in de huidige omstandigheden de 
rol van een instrument voor snelle 
interventie vervult; vraagt de Commissie 
de betalingsprocedures te versnellen en 
manieren te onderzoeken om de 

22. merkt bovendien op dat er een jaar 
voor nodig is om de volledige subsidie aan 
de begunstigde te doen toekomen; vraagt 
de Commissie manieren te onderzoeken 
om de mobilisering van middelen uit het 
fonds in het kader van een toekomstige 
hervorming zoveel mogelijk te 
vereenvoudigen, teneinde regio’s en/of 
landen die met rampen te maken hebben 
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administratieve stappen voor ontvangst 
van steun zoveel mogelijk te 
vereenvoudigen, teneinde de regio’s of 
landen die met rampen te maken hebben 
van alle onnodige administratieve lasten 
te bevrijden;

een snelle interventie en onmiddellijke 
hulpverlening te kunnen waarborgen; is 
in dat verband van mening dat de SFEU-
begroting in de toekomst mogelijk moet 
worden beoordeeld;

Or. en

Amendement 131
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. betreurt dat er gemiddeld een jaar 
voor nodig is om de volledige subsidie aan 
de begunstigde te doen toekomen en dat 
derhalve niet kan worden gesteld dat het 
fonds in de huidige omstandigheden de 
rol van een instrument voor snelle 
interventie vervult; vraagt de Commissie 
de betalingsprocedures te versnellen en 
manieren te onderzoeken om de 
administratieve stappen voor ontvangst van 
steun zoveel mogelijk te vereenvoudigen, 
teneinde de regio’s of landen die met 
rampen te maken hebben van alle onnodige 
administratieve lasten te bevrijden;

22. betreurt dat er gemiddeld een jaar 
voor nodig is om de volledige subsidie aan 
de begunstigde te doen toekomen; vraagt 
de Commissie de betalingsprocedures te 
versnellen en manieren te onderzoeken om 
de administratieve stappen voor ontvangst 
van steun zoveel mogelijk te 
vereenvoudigen, teneinde de regio’s of 
landen die met rampen te maken hebben 
van alle onnodige administratieve lasten te 
bevrijden;

Or. en

Amendement 132
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. betreurt dat er gemiddeld een jaar 
voor nodig is om de volledige subsidie aan 
de begunstigde te doen toekomen en dat 

22. betreurt dat er gemiddeld een jaar 
voor nodig is om de volledige subsidie aan 
de begunstigde te doen toekomen; vraagt 
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derhalve niet kan worden gesteld dat het 
fonds in de huidige omstandigheden de 
rol van een instrument voor snelle 
interventie vervult; vraagt de Commissie 
de betalingsprocedures te versnellen en 
manieren te onderzoeken om de 
administratieve stappen voor ontvangst van 
steun zoveel mogelijk te vereenvoudigen, 
teneinde de regio’s of landen die met 
rampen te maken hebben van alle onnodige 
administratieve lasten te bevrijden;

de Commissie de betalingsprocedures te 
versnellen en manieren te onderzoeken om 
de administratieve stappen voor ontvangst 
van steun zoveel mogelijk te 
vereenvoudigen, teneinde de regio’s of 
landen die met rampen te maken hebben 
van alle onnodige administratieve lasten te 
bevrijden;

Or. en

Amendement 133
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. betreurt dat er gemiddeld een jaar 
voor nodig is om de volledige subsidie aan 
de begunstigde te doen toekomen en dat 
derhalve niet kan worden gesteld dat het 
fonds in de huidige omstandigheden de rol 
van een instrument voor snelle interventie 
vervult; vraagt de Commissie de 
betalingsprocedures te versnellen en 
manieren te onderzoeken om de 
administratieve stappen voor ontvangst van 
steun zoveel mogelijk te vereenvoudigen, 
teneinde de regio’s of landen die met 
rampen te maken hebben van alle onnodige 
administratieve lasten te bevrijden;

22. betreurt dat er gemiddeld een jaar 
voor nodig is om de volledige subsidie aan 
de begunstigde te doen toekomen en dat 
derhalve niet kan worden gesteld dat het 
fonds in de huidige omstandigheden de rol 
van een instrument voor snelle interventie 
vervult; vraagt de Commissie de 
betalingsprocedures te versnellen en 
manieren te onderzoeken om de 
administratieve stappen voor ontvangst van 
steun zoveel mogelijk te vereenvoudigen 
en flexibeler te maken, teneinde de regio’s 
of landen die met rampen te maken hebben 
van alle onnodige administratieve lasten te 
bevrijden;

Or. en

Amendement 134
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. meent dat de begroting van het 
SFEU in de toekomst zal moeten worden 
verhoogd teneinde er een echt instrument 
voor solidariteit van de Europese Unie 
van te maken;

Schrappen

Or. en

Amendement 135
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. meent dat de begroting van het 
SFEU in de toekomst zal moeten worden 
verhoogd teneinde er een echt instrument 
voor solidariteit van de Europese Unie 
van te maken;

23. meent dat het belangrijk is dat er 
in de toekomst toezicht wordt gehouden 
op de hoogte van de begroting van het 
SFEU en de toewijzing van middelen en 
dat die waar nodig worden bijgesteld;

Or. en

Amendement 136
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. meent dat de begroting van het 
SFEU in de toekomst zal moeten worden 
verhoogd teneinde er een echt instrument 
voor solidariteit van de Europese Unie van 
te maken;

23. meent dat de begroting van het 
SFEU in de toekomst zal kunnen worden 
verhoogd teneinde er een echt instrument 
voor solidariteit van de Europese Unie van 
te maken;

Or. fr
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Amendement 137
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. meent dat de begroting van het 
SFEU in de toekomst zal moeten worden 
verhoogd teneinde er een echt instrument 
voor solidariteit van de Europese Unie van 
te maken;

23. is van mening dat de begroting van 
het SFEU in de toekomst zal moeten 
worden verhoogd opdat het kan bieden 
wat er van een echt instrument voor 
solidariteit van de Europese Unie verwacht 
wordt; meent dat de Commissie op korte 
termijn een voorstel moet voorbereiden 
waarin meer middelen aan de SFEU-
begroting worden toegewezen, hetgeen 
zeker gerechtvaardigd is gezien de 
verruiming van het toepassingsgebied, 
teneinde te waarborgen dat er voldoende 
budget beschikbaar is om onmiddellijk het 
hoofd te bieden aan grote natuurrampen 
en volksgezondheidscrises;

Or. en

Amendement 138
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. meent dat de begroting van het 
SFEU in de toekomst zal moeten worden 
verhoogd teneinde er een echt instrument 
voor solidariteit van de Europese Unie van 
te maken;

23. meent dat de begroting van het 
SFEU in de toekomst zal moeten worden 
verhoogd teneinde er een echt instrument 
voor solidariteit van de Europese Unie van 
te maken; is dan ook van mening dat het 
SFEU niet alleen gebruikt moet worden 
voor schadeherstel, maar eveneens voor 
de bestendigheid tegen 
klimaatverandering, natuurrampen en 
volksgezondheidscrises, zodat de getroffen 
gebieden sterker uit dergelijke situaties 
komen;
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Or. en

Amendement 139
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verlangt dat de criteria ter bepaling 
van voor financiering door het fonds “in 
aanmerking komende acties” meer 
rekening houden met de meest recente 
beginselen op het gebied van 
risicopreventie, zodat landen de kwaliteit 
van infrastructuur tijdens de wederopbouw 
kunnen verbeteren en zo beter zijn 
voorbereid om met rampen om te gaan;

24. verlangt dat de criteria ter bepaling 
van voor financiering door het fonds “in 
aanmerking komende acties” meer 
rekening houden met de meest recente 
beginselen op het gebied van 
risicopreventie teneinde landen in staat te 
stellen de kwaliteit van infrastructuur 
tijdens de wederopbouw te verbeteren en 
zich beter voor te bereiden op het 
voorkomen van toekomstige rampen door 
in preventieve infrastructuur te voorzien;

Or. en

Amendement 140
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verlangt dat de criteria ter bepaling 
van voor financiering door het fonds “in 
aanmerking komende acties” meer 
rekening houden met de meest recente 
beginselen op het gebied van 
risicopreventie, zodat landen de kwaliteit 
van infrastructuur tijdens de wederopbouw 
kunnen verbeteren en zo beter zijn 
voorbereid om met rampen om te gaan;

24. verlangt dat de criteria ter bepaling 
van voor financiering door het fonds “in 
aanmerking komende acties” meer 
rekening houden met de meest recente 
beginselen op het gebied van 
risicopreventie, teneinde bij te dragen aan 
de verbetering van de kwaliteit van 
infrastructuur tijdens de wederopbouw, 
waardoor landen beter voorbereid zijn om 
met rampen om te gaan;

Or. en
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Amendement 141
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. meent dat acties van het type 
“kaderleningen” die samen met de EIB tot 
stand komen, eveneens zouden kunnen 
dienen voor de financiering van de 
wederopbouw van infrastructuur die 
duurder is, maar tegelijk veerkrachtiger, 
veiliger en milieuvriendelijker is;

25. meent dat acties van het type 
“kaderleningen” die samen met de EIB tot 
stand komen, eveneens zouden kunnen 
dienen voor de financiering van de 
wederopbouw van infrastructuur die 
veerkrachtiger, veiliger en 
milieuvriendelijker is;

Or. en

Amendement 142
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. vraagt de Commissie synergieën 
tussen het SFEU en de fondsen in het kader 
van het cohesiebeleid alsmede met het 
Uniemechanisme voor civiele bescherming 
te versterken, met het oog op doeltreffend 
en gestructureerd beheer van de risico’s op 
de korte, middellange en lange termijn, en 
niet alleen door duurzame en energie- en 
grondstofzuinige infrastructuur te bouwen 
maar ook door preventieve maatregelen uit 
te voeren;

26. vraagt de Commissie synergieën 
tussen het SFEU en de fondsen in het kader 
van het cohesiebeleid alsmede met het 
Uniemechanisme voor civiele bescherming 
te versterken, met het oog op doeltreffend 
en gestructureerd beheer van de risico’s op 
de korte, middellange en lange termijn, en 
niet alleen door duurzame en energie- en 
grondstofzuinige infrastructuur te bouwen 
maar ook door preventieve maatregelen uit 
te voeren; verzoekt de Commissie bij de 
aanpak van natuurrampen flexibiliteit 
aan de dag te leggen bij het 
programmeren en wijzigen van de 
nationale operationele programma’s;

Or. en
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Amendement 143
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. vraagt de Commissie synergieën 
tussen het SFEU en de fondsen in het kader 
van het cohesiebeleid alsmede met het 
Uniemechanisme voor civiele bescherming 
te versterken, met het oog op doeltreffend 
en gestructureerd beheer van de risico’s op 
de korte, middellange en lange termijn, en 
niet alleen door duurzame en energie- en 
grondstofzuinige infrastructuur te bouwen 
maar ook door preventieve maatregelen uit 
te voeren;

26. vraagt de Commissie synergieën 
tussen het SFEU en de fondsen in het kader 
van het cohesiebeleid alsmede met het 
Uniemechanisme voor civiele bescherming 
te versterken en te vereenvoudigen, met 
het oog op doeltreffend en gestructureerd 
beheer van de risico’s op de korte, 
middellange en lange termijn, en niet 
alleen door duurzame en energie- en 
grondstofzuinige infrastructuur te bouwen 
maar ook door preventieve maatregelen uit 
te voeren;

Or. en

Amendement 144
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. vraagt de Commissie synergieën 
tussen het SFEU en de fondsen in het kader 
van het cohesiebeleid alsmede met het 
Uniemechanisme voor civiele bescherming 
te versterken, met het oog op doeltreffend 
en gestructureerd beheer van de risico’s op 
de korte, middellange en lange termijn, en 
niet alleen door duurzame en energie- en 
grondstofzuinige infrastructuur te bouwen 
maar ook door preventieve maatregelen uit 
te voeren;

26. vraagt de Commissie synergieën 
tussen het SFEU en de fondsen in het kader 
van het cohesiebeleid alsmede met het 
Uniemechanisme voor civiele bescherming 
te versterken, met het oog op doeltreffend 
en gestructureerd beheer van de risico’s 
voor wederopbouwprojecten op de korte, 
middellange en lange termijn, en niet 
alleen door duurzame en energie- en 
grondstofzuinige infrastructuur te bouwen 
maar ook door preventieve maatregelen uit 
te voeren;

Or. ro
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Amendement 145
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. benadrukt dat de uitbreiding van 
het toepassingsgebied van het fonds met 
het oog op de bestrijding van de gevolgen 
van de COVID-19-pandemie heeft 
aangetoond dat het SFEU flexibeler kan 
zijn, zowel wat het toepassingsgebied als 
de subsidiabiliteitscriteria betreft: het kan 
niet alleen bijstand verlenen bij grote 
natuurrampen, maar ook bij de preventie 
en snelle hulpverlening met betrekking tot 
andere grote rampen, zoals pandemieën;

Or. en

Amendement 146
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. meent dat voor deze uitbreiding 
van het toepassingsgebied van het SFEU 
een verhoging van de begroting is vereist;

Schrappen

Or. en

Amendement 147
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement
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28. meent dat voor deze uitbreiding van 
het toepassingsgebied van het SFEU een 
verhoging van de begroting is vereist;

28. benadrukt dat de uitbreiding van 
het toepassingsgebied van het SFEU altijd 
gepaard moet gaan met een verhoging van 
de begroting;

Or. en

Amendement 148
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. meent dat voor deze uitbreiding van 
het toepassingsgebied van het SFEU een 
verhoging van de begroting is vereist;

28. meent dat deze uitbreiding van het 
toepassingsgebied van het SFEU 
nauwgezette monitoring en evaluatie 
vereist;

Or. en

Amendement 149
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de zichtbaarheid van de 
bijstandsverlening uit het fonds te 
vergroten aan de hand van specifieke en 
gerichte communicatieactiviteiten en bij 
voorrang werk te maken van de 
reactiesnelheid en levering van de hulp, 
teneinde de meerwaarde van de Unie bij 
natuurrampen en gezondheidscrises en haar 
vermogen om gestalte te geven aan echte 
wederzijdse hulp via de beschikbaarstelling 
van aanzienlijke financiële middelen 
concreet in het licht te stellen;

30. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de zichtbaarheid van de 
bijstandsverlening uit het fonds te 
vergroten aan de hand van specifieke en 
gerichte communicatieactiviteiten, teneinde 
de meerwaarde van de Unie bij 
natuurrampen en gezondheidscrises, de 
concrete solidariteit van de Unie en haar 
vermogen om gestalte te geven aan echte 
wederzijdse hulp via de beschikbaarstelling 
van aanzienlijke financiële middelen 
concreet in het licht te stellen;

Or. en
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Amendement 150
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de zichtbaarheid van de 
bijstandsverlening uit het fonds te 
vergroten aan de hand van specifieke en 
gerichte communicatieactiviteiten en bij 
voorrang werk te maken van de 
reactiesnelheid en levering van de hulp, 
teneinde de meerwaarde van de Unie bij 
natuurrampen en gezondheidscrises en haar 
vermogen om gestalte te geven aan echte 
wederzijdse hulp via de beschikbaarstelling 
van aanzienlijke financiële middelen 
concreet in het licht te stellen;

30. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de zichtbaarheid van de 
bijstandsverlening uit het fonds te 
vergroten aan de hand van specifieke en 
gerichte communicatieactiviteiten en 
tegelijkertijd bij voorrang werk te maken 
van de reactiesnelheid en levering van de 
hulp, teneinde de meerwaarde van de Unie 
bij natuurrampen en gezondheidscrises en 
haar vermogen om gestalte te geven aan 
echte wederzijdse hulp via de 
beschikbaarstelling van aanzienlijke 
financiële middelen concreet in het licht te 
stellen;

Or. en

Amendement 151
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de zichtbaarheid van de 
bijstandsverlening uit het fonds te 
vergroten aan de hand van specifieke en 
gerichte communicatieactiviteiten en bij 
voorrang werk te maken van de 
reactiesnelheid en levering van de hulp, 
teneinde de meerwaarde van de Unie bij 
natuurrampen en gezondheidscrises en haar 
vermogen om gestalte te geven aan echte 
wederzijdse hulp via de beschikbaarstelling 
van aanzienlijke financiële middelen 

30. verzoekt de Commissie en de 
soevereine lidstaten de zichtbaarheid van 
de bijstandsverlening uit het fonds te 
vergroten aan de hand van specifieke en 
gerichte communicatieactiviteiten en bij 
voorrang werk te maken van de 
reactiesnelheid en levering van de hulp, 
teneinde de meerwaarde van de Unie bij 
natuurrampen en gezondheidscrises en haar 
vermogen om gestalte te geven aan echte 
wederzijdse hulp via de beschikbaarstelling 
van aanzienlijke financiële middelen 
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concreet in het licht te stellen; concreet in het licht te stellen;

Or. fr

Amendement 152
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

31. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie en de lidstaten.

Or. en


