
AD\601945DA.doc PE 362.628v03-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Budgetudvalget

2005/0033(COD)

21.2.2006

UDTALELSE
fra Budgetudvalget

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den 
Europæiske Unions Solidaritetsfond
(KOM(2005)0108 – C6-0093/2005 – 2005/0033(COD))

Rådgivende ordfører: Janusz Lewandowski



PE 362.628v03-00 2/10 AD\601945DA.doc

DA

PA_Leg



AD\601945DA.doc 3/10 PE 362.628v03-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Gennemgang af forslaget

Forslaget er baseret på den nuværende forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond (EUSF)1, som skal ophæves med virkning fra det tidspunkt, hvor den 
foreslåede ny forordning finder anvendelse, dvs. den 1. januar 2007. De vigtigste 
karakteristika og væsentligste forskelle er følgende:

- Det geografiske anvendelsesområde er uændret (det er begrænset til medlemsstaterne og 
lande, der fører forhandlinger om tiltrædelse af EU)

- Det tematiske anvendelsesområde er udvidet til ikke alene at omfatte større 
krisesituationer som følge af naturkatastrofer, men også industrielle/teknologiske 
katastrofer, trusler mod folkesundheden og terrorhandlinger

- Fonden vil fortsat være begrænset til kun at omfatte "større" katastrofer.

I forbindelse med denne forordning anses en katastrofe for at være større i de tilfælde, hvor 
den i mindst en tilskudsberettiget stat forårsager direkte skader, som vurderes at beløbe sig til 
over 1 mia. EUR i 2007-priser eller mere end 0,5 % af den pågældende stats 
bruttonationalindkomst.

Dette er en ændring af de kvantitative kriterier i forhold til den nugældende lovgivning, i 
henhold til hvilken en større katastrofe defineres som en katastrofe, der forårsager skader på 
over 3 mia. EUR eller mere end 0,6 % af det berørte lands bruttonationalindkomst.

Budgetmæssige virkninger

Forslaget er i overensstemmelse med den eksisterende Solidaritetsfond, i og med at det 
indeholder bestemmelser om finansiel bistand til omgående genopbygning og bistand til ofre 
efter anmodning fra en medlemsstat eller et kandidatland.

Kommissionen foreslår, at fonden medtages under udgiftsområde 3, "Unionsborgerskab, 
frihed, sikkerhed og retfærdighed", i de finansielle rammer for 2007-2013.

Tre budgetposter under udgiftsområde 3 er berørt:

§ Udgifter til den administrative forvaltning: 13 01 04 04

§ EUSF — medlemsstaterne: 13 06 01

§ EUSF— stater, som har indledt tiltrædelsesforhandlinger med EU: 13 06 02

Den finansielle ramme, der er forudset for fonden, svarer med et årligt beløb på 1 mia. EUR 
(løbende priser) også til det, der gælder for den eksisterende Solidaritetsfond. I hvert enkelt 
tilfælde vil det støttebeløb, der anses for nødvendigt, blive mobiliseret ved hjælp af et 

  
1 Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond (EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.
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ændringsbudget.

De samlede udgifter til menneskelige ressourcer og dertil knyttede udgifter anslås til 216.000 
EUR om året.

Den rådgivende ordfører henviser til, at det i Europa-Parlamentets beslutning af 8. juni 2005 
om politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-20131 blev understreget, at 
Parlamentet foretrak at bibeholde det nuværende system for Solidaritetsfonden med 
finansiering via en reserve, som ligger uden for lofterne, og med et maksimumbeløb, som kun 
mobiliseres, når det skønnes nødvendigt. Endvidere indeholder beslutningen en klar 
opfordring til at medtage Solidaritetsfonden i fleksibilitetsinstrumentet som en reserve på op 
til maksimalt 6,2 mia. EUR i 2004-priser (7 mia. i løbende priser).

Ordføreren henviser ligeledes til, at det er nødvendigt at fremskynde procedurerne efter de 
betydelige forsinkelser i 2005.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag 1
Punkt 1 a (nyt)

1a. understreger, at bevillingerne i lovgivningsforslaget for perioden efter 2006 er angivet 
med forbehold af den afgørelse, der træffes vedrørende den næste flerårige finansielle 
ramme;

Ændringsforslag 2
Punkt 1 b (nyt)

1b. anmoder Kommissionen om - om nødvendigt - at fremsætte et forslag til justering af 
programmets finansielle referencebeløb, når den næste flerårige finansielle ramme er 
vedtaget;

Begrundelse

Referencebeløbet for den finansielle ramme kan ikke fastsættes, før der er truffet en afgørelse 
om de finansielle overslag. Når der er truffet en sådan afgørelse, fremsætter Kommissionen et 
lovgivningsforslag med henblik på fastsættelse af referencebeløbet under hensyntagen til det 
loft, der er fastsat i den pågældende finansielle ramme.

Forslag til forordning

  
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0224.
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Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 3
Betragtning 1

(1) I forbindelse med større katastrofer eller 
krisesituationer bør Fællesskabet udvise 
solidaritet med medlemsstaterne og den 
berørte befolkning ved at yde finansiel 
bistand for at bidrage til hurtigt at genoprette 
normale levevilkår i de berørte regioner og 
bidrage til en finansiel erstatning til ofrene 
for terrorisme.

(1) I forbindelse med større katastrofer eller 
krisesituationer bør Fællesskabet udvise 
solidaritet med medlemsstaterne og den 
berørte befolkning ved straks at yde en 
specifik finansiel bistand for at bidrage til 
hurtigt at genoprette normale levevilkår i de 
berørte regioner og bidrage til en finansiel 
erstatning til ofrene for terrorisme.

Begrundelse

Den finansielle bistand skal for at opfylde det fastlagte mål med det samme nå ud til dem, der 
har brug for hjælp. Flere eksempler i den seneste tid har vist, at forsinkelser i behandlingen 
af medlemsstaternes anmodninger undergraver selve Solidaritetsfondens formål.

Ændringsforslag 4
Betragtning 4 a (ny)

(4a) Solidaritetsfonden bør finansieres 
uden for lofterne i de finansielle overslag 
med et maksimumbeløb, der kun 
mobiliseres, når det skønnes nødvendigt.
For at sikre tilstrækkelig finansiering bør 
Solidaritetsfonden medtages i 
fleksibilitetsreserven med op til maksimalt 7 
mia. EUR. 

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger henstillingerne om Solidaritetsfonden i Europa-Parlamentets 
beslutning om politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013 
(2004/2209(INI)) af 8. juni 2005. Beløbet er udtrykt i løbende priser (7 mia. EUR) i stedet for 
i 2004-priser.

Ændringsforslag 5
  

1 EUT C   af 8.9.2005, s.  .
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Betragtning 6

(6) Større katastrofer, og navnlig 
naturbestemte katastrofer, berører ofte mere 
end et enkelt land. I de tilfælde hvor en 
støtteberettiget stat rammes af en større 
katastrofe, bør der også ydes bistand til et 
støtteberettiget naboland, der er berørt af den 
samme katastrofe.

(6) Større katastrofer, og navnlig 
naturbestemte katastrofer, berører ofte mere 
end et enkelt land. I de tilfælde hvor en 
støtteberettiget stat rammes af en større 
katastrofe, kan der også ydes bistand til et 
støtteberettiget naboland, der er berørt af den 
samme katastrofe.

Begrundelse

Der bør anvendes samme terminologi som i artikel 3.

Ændringsforslag 6
Artikel 3, stk. 1

1. Efter anmodning fra en støtteberettiget 
stat kan Kommissionen yde finansiel bistand 
fra fonden i form af gavebistand, hvis der 
indtræffer en større katastrofe på den 
pågældende stats område.

1. Efter anmodning fra en støtteberettiget 
stat kan Kommissionen foreslå, at der ydes
finansiel bistand fra fonden i form af 
gavebistand, hvis der indtræffer en større 
katastrofe på den pågældende stats område.

Efter anmodning fra en støtteberettiget stat, 
som har fælles grænse med den i første 
afsnit omhandlede stat og er berørt af samme 
større katastrofe, kan Kommissionen også 
yde bistand fra fonden til denne stat.

Efter anmodning fra en støtteberettiget stat, 
som har fælles grænse med den i første 
afsnit omhandlede stat og er berørt af samme 
større katastrofe, kan Kommissionen også 
foreslå, at der ydes bistand fra fonden til 
denne stat.

Begrundelse

Kommissionen foreslår et beløb, som skal godkendes af budgetmyndigheden for at kunne 
mobiliseres.

Ændringsforslag 7
Artikel 5

1. Så hurtigt som muligt og senest ti uger 
efter datoen for den første skade, der er 
forårsaget af katastrofen, kan en 
støtteberettiget stat rette anmodning til 
Kommissionen om bistand fra fonden;
anmodningen skal indeholde alle 
tilgængelige oplysninger om mindst 
følgende:

1. Så hurtigt som muligt og senest ti uger 
efter datoen for den første skade, der er 
forårsaget af katastrofen, kan en 
støtteberettiget stat rette anmodning til 
Kommissionen om bistand fra fonden;
anmodningen skal indeholde alle 
tilgængelige oplysninger om mindst 
følgende:
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a) den skade, katastrofen har forvoldt, og 
dens virkninger for den berørte befolkning 
og økonomi

a) den skade, katastrofen har forvoldt, og 
dens virkninger for den berørte befolkning 
og økonomi

b) en fordeling af de anslåede omkostninger 
til tiltag i de kategorier, der er anført i artikel 
4, afhængigt af katastrofens art

b) en fordeling af de anslåede omkostninger 
til tiltag i de kategorier, der er anført i artikel 
4, afhængigt af katastrofens art

c) andre EF-finansieringskilder, som kan 
bidrage til at afhjælpe katastrofens følger

c) andre EF-finansieringskilder, som kan 
bidrage til at afhjælpe katastrofens følger

d) eventuelle andre nationale eller 
internationale finansieringskilder, herunder 
offentlig eller privat forsikringsdækning, der 
kan medvirke til at dække omkostningerne 
til udbedring af skaderne og navnlig 
omkostningerne i forbindelse med de 
støtteberettigede tiltag

d) eventuelle andre nationale eller 
internationale finansieringskilder, herunder 
offentlig eller privat forsikringsdækning, der 
kan medvirke til at dække omkostningerne 
til udbedring af skaderne og navnlig 
omkostningerne i forbindelse med de 
støtteberettigede tiltag

Oplysningerne i henhold til litra (a) skal 
omfatte et overslag over de samlede direkte 
skader, katastrofen har forvoldt.

Oplysningerne i henhold til litra (a) skal 
omfatte et overslag over de samlede direkte 
skader, katastrofen har forvoldt.

Når der indgives yderligere oplysninger fra 
den berørte stat på dennes eget initiativ, 
skal de pågældende oplysninger være 
Kommissionen i hænde senest en måned 
efter datoen for anmodningen.
Kommissionen kan også anmode om 
yderligere oplysninger fra den berørte stat. 
De pågældende oplysninger skal være 
Kommissionen i hænde senest en måned 
efter datoen for anmodningen.

2. Kommissionen vurderer på grundlag af de 
i stk. 1 omhandlede oplysninger og 
eventuelle yderligere oplysninger, som 
Kommissionen måtte have søgt eller 
indhentet på anden måde, om betingelserne 
for indrømmelse af finansiel bistand i 
henhold til denne forordning er opfyldt.

2. Kommissionen vurderer på grundlag af de 
i stk. 1 omhandlede oplysninger og 
eventuelle yderligere oplysninger, som 
Kommissionen måtte have søgt eller 
indhentet på anden måde, om betingelserne 
for indrømmelse af finansiel bistand i 
henhold til denne forordning er opfyldt.

Når der i henhold til første afsnit indgives 
yderligere oplysninger fra den berørte stat 
på dennes eget initiativ, skal de pågældende 
oplysninger være Kommissionen i hænde 
senest to måneder efter datoen for 
anmodningen.

Denne vurdering foretages hurtigst muligt 
og senest to uger efter endelig modtagelse 
af de i stk. 1 omhandlede oplysninger.

Hvis Kommissionen imidlertid i henhold til 
første afsnit anmoder om yderligere 
oplysninger fra den berørte stat, skal de 
pågældende oplysninger være 
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Kommissionen i hænde senest en måned 
efter datoen for anmodningen.

(Artikel 5, stk. 1, afsnit 2a og 2b, er nye, men visse dele er taget fra samme artikels stk. 2 i 
Kommissionens tekst (med ændringer)).

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt at fremskynde procedurerne efter de negative erfaringer, der er 
gjort med forsinkelser i 2005.

Ændringsforslag 8
Artikel 6, stk. 2

2. Det beløb, der forudbetales efter stk. 1, 
første afsnit, udgør fem procent af de 
samlede anslåede omkostninger, jf. artikel 5, 
stk. 1, litra b), dog højst 5 mio. EUR.

2. Det beløb, der forudbetales efter stk. 1, 
første afsnit, udgør op til 5 % af de samlede 
anslåede omkostninger, jf. artikel 5, stk. 1, 
litra b), dog højst 5 mio. EUR.

Begrundelse

Det forekommer mærkeligt konsekvent at fastsætte det beløb, der forudbetales, til nøjagtig 
5 %.

Ændringsforslag 9
Artikel 7, stk. 1

1. Kommissionen fastlægger på grundlag af 
vurderingen omhandlet i artikel 5, stk. 2, 
hurtigst muligt et passende beløb for den 
eventuelle finansielle bistand, som ydes 
inden for rammerne af de disponible midler.

1. Kommissionen fastlægger på grundlag af 
vurderingen omhandlet i artikel 5, stk. 2, 
hurtigst muligt og inden for højst to uger et 
passende beløb for den eventuelle finansielle 
bistand, som ydes inden for rammerne af de 
disponible midler.

Beløbet kan ikke overstige 50 % af de 
samlede anslåede omkostninger, jf. artikel 5, 
stk. 1, litra b).

Beløbet kan ikke overstige 50 % af de 
samlede anslåede omkostninger, jf. artikel 5, 
stk. 1, litra b).

De relevante budgetmæssige forslag som 
omhandlet i artikel 8 udarbejdes 
sideløbende med fastlæggelsen af det 
passende beløb og forelægges af 
Kommissionen samtidig hermed.
Hele proceduren for forelæggelse af alle de 
forslag, der er nødvendige for at kunne 
mobilisere fonden, jf. fristerne i 
ovenstående stykker, må højst strække sig 
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over en periode på tre måneder at regne fra 
datoen for modtagelse af den berørte stats 
anmodning.

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt at fremskynde procedurerne efter de negative erfaringer, der er 
gjort med forsinkelser i 2005.

Ændringsforslag 10
Artikel 8, stk. 2

2. Når budgetmyndigheden har stillet
bevillingerne til rådighed, vedtager 
Kommissionen en støtteafgørelse under 
hensyntagen til en eventuel forudbetaling 
efter artikel 6, stk. 1.

2. Forudsat, at budgetmyndigheden stiller
bevillingerne til rådighed, vedtager 
Kommissionen en støtteafgørelse under 
hensyntagen til en eventuel forudbetaling 
efter artikel 6, stk. 1.

Begrundelse

Selv om det efter al sandsynlighed nok ikke vil forårsage problemer i praksis, kan man i 
formuleringen af lovgivningsteksten ikke tage det for givet, at bevillingerne altid vil blive 
stillet til rådighed.
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