
AD\601945SV.doc PE 362.628v03-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Budgetutskottet

2005/0033(COD)

21.2.2006

YTTRANDE
från budgetutskottet

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av 
Europeiska unionens solidaritetsfond
(KOM(2005)0108 – C6-0093/2005 – 2005/0033(COD))

Föredragande: Janusz Lewandowski



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

SV

PA_Leg



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

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Beskrivning av förslaget

Förslaget bygger på den gällande förordningen om Europeiska unionens solidaritetsfond 
(EUSF)1, som kommer att upphöra att gälla vid den tidpunkt då den föreslagna nya 
förordningen börjar tillämpas, dvs. den 1 januari 2007. Förslaget har följande huvuddrag och 
innehållsmässiga skillnader:

– Den geografiska räckvidden är oförändrad, dvs. den begränsar sig till medlemsstaterna 
och sådana länder som förhandlar om anslutning till EU.

– Den tematiska räckvidden utvidgas till att omfatta inte bara större krissituationer som har 
sin grund i naturkatastrofer utan även industri- eller teknikrelaterade katastrofer, 
hot mot folkhälsan och terroristhandlingar.

– Fonden gäller fortfarande bara ”större” katastrofer.

Vid tillämpningen av denna förordning skall en katastrof betraktas som större när den i minst 
ett biståndsberättigat land vållar direkta skador för vilka kostnaderna uppskattas överstiga 
en miljard euro i 2007 års priser eller 0,5 procent av det berörda landets BNI.

Dessa kvantitativa villkor ändras i förhållande till gällande lagstiftning, enligt vilken en större 
katastrof definieras som en katastrof som vållar direkta skador på över tre miljarder euro eller 
mer än 0,6 procent av den berörda medlemsstatens BNI.

Budgetkonsekvenser

Förslaget ligger i linje med nuvarande EUSF i det att ekonomiskt bistånd kan tillhandahållas 
för omedelbara reparationer och stöd efter ansökan från en medlemsstat eller ett kandidatland.

Kommissionen föreslår att fonden skall ingå i rubrik 3 (Medborgarskap, frihet, säkerhet och 
rättvisa) i finansieringsramen för perioden 2007–2013.

Tre budgetposter berörs under rubrik 3:

§ Administrativa utgifter: 13 01 04 04

§ Europeiska unionens solidaritetsfond – Medlemsstater: 13 06 01

§ Europeiska unionens solidaritetsfond – Stater som förhandlar om anslutning: 13 06 02

Anslaget för fonden följer också nuvarande EUSF, med ett årligt belopp av en miljard euro 
(löpande priser). I varje enskilt fall frigörs det belopp som anses vara nödvändigt genom en 
ändringsbudget.

  
1 Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens 
solidaritetsfond (EUT L 311, 14.11.2002, s. 3).
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De totala kostnaderna för personalresurser och utgifter i samband därmed beräknas uppgå till 
216 000 euro per år.

Föredraganden påminner om att Europaparlamentet i sin resolution av den 8 juni 2005 om 
politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–20131 ansåg att bevarande av 
det nuvarande systemet är att föredra, vilket innebär att fonden finansieras som en reserv 
utanför taken med ett maximalt belopp som skall frigöras endast när det anses vara 
nödvändigt. Dessutom innehåller resolutionen en tydlig begäran om att solidaritetsfonden 
skall ingå i flexibilitetsinstrumentet som en reserv på upp till högst 6,2 miljarder euro i 2004 
års priser (7 miljarder euro i löpande priser).

Föredraganden påminner också om att förfarandena måste påskyndas efter de betydande 
förseningarna under 2005.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag 1
Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet betonar att de anslag som anges i lagstiftningsförslaget för 
perioden efter 2006 gäller, förutsatt att de är förenliga med beslutet om nästa fleråriga 
finansieringsram.

Ändringsförslag 2
Punkt 1b (ny)

1b. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, vid behov, lägga fram ett förslag till 
justering av programmets finansiella referensbelopp, när nästa fleråriga 
finansieringsram är antagen.

Motivering

Det finansiella referensbeloppet kan inte fastställas slutgiltigt förrän budgetplanen har 
antagits. Så snart den har antagits, bör kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag där 
referensbeloppet fastställs med hänsyn tagen till det tak som fastställts i budgetplanen.

  
1 Antagna texter, P6_TA(2005)0224.
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Förslag till förordning

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 3
Skäl 1

(1) Vid större katastrofer eller krissituationer 
bör gemenskapen visa solidaritet med de 
berörda medlemsstaterna och den berörda 
befolkningen genom att lämna ekonomiskt 
bistånd för att bidra till att snabbt återställa 
normala förhållanden för människorna i de 
drabbade regionerna och genom att bidra till 
ekonomisk kompensation till offer för 
terrorism.

(1) Vid större katastrofer eller krissituationer 
bör gemenskapen visa solidaritet med de 
berörda medlemsstaterna och den berörda 
befolkningen genom att omgående lämna ett 
särskilt ekonomiskt bistånd för att bidra till 
att snabbt återställa normala förhållanden för 
människorna i de drabbade regionerna och 
genom att bidra till ekonomisk 
kompensation till offer för terrorism.

Motivering

För att syftet med det ekonomiska biståndet skall kunna uppnås bör biståndet nå de 
behövande omgående. Vissa exempel från senare tid har visat att förseningar i behandlingen 
av medlemsstaternas ansökningar undergräver själva syftet med solidaritetsfonden.

Ändringsförslag 4
Skäl 4a (nytt)

(4a) Solidaritetsfonden bör finansieras 
utanför budgetplanens tak med ett 
maximalt belopp som skall frigöras endast 
när det anses vara nödvändigt. För att 
garantera en tillfredsställande finansiering, 
bör solidaritetsfonden ingå i 
flexibilitetsreserven med ett belopp på upp 
till högst 7 miljarder euro

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med rekommendationerna i Europaparlamentets resolution 
om politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013 (2004/2209(INI)) av 
den 8 juni 2005. Beloppet bör uttryckas i löpande priser (7 miljarder euro) i stället för i 2004 
års priser.

  
1 EUT C ..., 8.9.2005, s. ...



PE 362.628v03-00 6/10 AD\601945SV.doc

SV

Ändringsförslag 5
Skäl 6

(6) Större katastrofer, särskilt de som har 
naturligt ursprung, berör ofta mer än ett 
land. När en större katastrof har drabbat ett 
biståndsberättigat land bör bistånd även 
kunna beviljas ett biståndsberättigat 
grannland som har drabbats av samma 
katastrof.

(6) Större katastrofer, särskilt de som har 
naturligt ursprung, berör ofta mer än ett 
land. När en större katastrof har drabbat ett 
biståndsberättigat land får bistånd även 
beviljas ett biståndsberättigat grannland som 
har drabbats av samma katastrof.

Motivering

Samma terminologi som i artikel 3 bör användas.

Ändringsförslag 6
Artikel 3, punkt 1

1. Om en större katastrof inträffar på ett 
biståndsberättigat lands territorium får 
kommissionen, efter ansökan från det landet, 
bevilja ekonomiskt bistånd ur fonden i form 
av ett bidrag till det landet.

1. Om en större katastrof inträffar på ett 
biståndsberättigat lands territorium får 
kommissionen, efter ansökan från det landet, 
föreslå att ekonomiskt bistånd beviljas ur 
fonden i form av ett bidrag till det landet.

Efter ansökan från ett biståndsberättigat land 
som gränsar till det land som avses i första 
stycket och som drabbats av samma större 
katastrof, får kommissionen även bevilja det 
landet bistånd ur fonden.

Efter ansökan från ett biståndsberättigat land 
som gränsar till det land som avses i första 
stycket och som drabbats av samma större 
katastrof, får kommissionen även föreslå att 
det landet beviljas bistånd ur fonden.

Motivering

Kommissionen föreslår ett belopp som måste godkännas av budgetmyndigheten för att kunna 
frigöras.

Ändringsförslag 7
Artikel 5

1. Så snart som möjligt och senast inom tio 
veckor efter den dag då den första skadan i 
samband med katastrofen inträffat, får ett 
biståndsberättigat land till kommissionen 
lämna en ansökan om bistånd ur fonden med 
alla tillgängliga uppgifter om åtminstone 
följande faktorer:

1. Så snart som möjligt och senast inom tio 
veckor efter den dag då den första skadan i 
samband med katastrofen inträffat, får ett 
biståndsberättigat land till kommissionen 
lämna en ansökan om bistånd ur fonden med 
alla tillgängliga uppgifter om åtminstone 
följande faktorer:

a) Den skada som katastrofen vållar och dess a) Den skada som katastrofen vållar och dess 
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inverkan på den berörda befolkningen och 
ekonomin.

inverkan på den berörda befolkningen och 
ekonomin.

b) En uppdelning av de uppskattade 
kostnaderna för nödhjälpsinsatser i de 
kategorier som anges i artikel 4.

b) En uppdelning av de uppskattade 
kostnaderna för nödhjälpsinsatser i de 
kategorier som anges i artikel 4.

c) Andra källor för gemenskapsfinansiering 
som skulle kunna bidra till att lindra 
katastrofens verkningar.

c) Andra källor för gemenskapsfinansiering 
som skulle kunna bidra till att lindra 
katastrofens verkningar.

d) Andra källor för nationell eller 
internationell finansiering, inklusive 
offentligt och privat försäkringsskydd, som 
skulle kunna bidra till kostnaderna för att 
reparera skadorna, i synnerhet kostnaderna 
för biståndsberättigade insatser.

d) Andra källor för nationell eller 
internationell finansiering, inklusive 
offentligt och privat försäkringsskydd, som 
skulle kunna bidra till kostnaderna för att 
reparera skadorna, i synnerhet kostnaderna 
för biståndsberättigade insatser.

De uppgifter som lämnas enligt första 
stycket (a) skall inbegripa en uppskattning 
av beloppet av de totala direkta skador som 
katastrofen vållar.

De uppgifter som lämnas enligt första 
stycket (a) skall inbegripa en uppskattning 
av beloppet av de totala direkta skador som 
katastrofen vållar.

Om det berörda landet på eget initiativ 
önskar lämna ytterligare uppgifter, skall 
dessa uppgifter vara kommissionen till 
handa inom en månad efter dagen för 
ansökan.
Kommissionen får också begära ytterligare 
uppgifter från det berörda landet. Sådana 
uppgifter skall vara kommissionen till 
handa inom en månad efter dagen för 
begäran.

2. På grundval av de uppgifter som avses i 
punkt 1 och eventuella ytterligare uppgifter 
som kommissionen kan ha inhämtat eller 
erhållit på annat sätt skall kommissionen 
bedöma huruvida villkoren för att bevilja 
ekonomiskt bistånd inom ramen för denna 
förordning är uppfyllda.

2. På grundval av de uppgifter som avses i 
punkt 1 och eventuella ytterligare uppgifter 
som kommissionen kan ha inhämtat eller 
erhållit på annat sätt skall kommissionen 
bedöma huruvida villkoren för att bevilja 
ekonomiskt bistånd inom ramen för denna 
förordning är uppfyllda.

Om det berörda landet, vid tillämpning av 
första stycket, på eget initiativ önskar 
lämna ytterligare uppgifter, skall dessa 
uppgifter vara kommissionen till handa 
inom två månader efter dagen för ansökan.

Denna bedömning skall göras så snart som 
möjligt och senast två veckor efter det att de 
uppgifter som avses i punkt 1 slutligen har 
kommit kommissionen till handa.

Om kommissionen emellertid, vid 
tillämpning av första stycket, begär 
ytterligare uppgifter från det berörda 
landet, skall dessa uppgifter vara 
kommissionen till handa inom en månad 
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efter dagen för begäran.

(Artikel 5.1, styckena 2a och 2b är nya, men vissa delar (med ändringar) har tagits under 
punkt 2 i samma artikel i kommissionens text.)

Motivering

Det är absolut nödvändigt att påskynda förfarandena efter de negativa erfarenheterna med
förseningar under 2005.

Ändringsförslag 8
Artikel 6, punkt 2

2. Beloppet av det förskott som betalas 
enligt punkt 1 första stycket skall motsvara 
5 % av de totala uppskattade kostnader som 
avses i artikel 5.1 b men får inte överstiga 5 
miljoner euro.

2. Beloppet av det förskott som betalas 
enligt punkt 1 första stycket skall motsvara
upp till 5 % av de totala uppskattade 
kostnader som avses i artikel 5.1 b men får 
inte överstiga 5 miljoner euro.

Motivering

Det förefaller fel att alltid fastställa ett möjligt förskott till exakt 5 procent.

Ändringsförslag 9
Artikel 7, punkt 1

1. På grundval av den bedömning som gjorts 
enligt artikel 5.2 skall kommissionen, så 
snart som möjligt och inom ramen för 
tillgängliga medel, fastställa beloppet av det 
ekonomiska bistånd som bör beviljas.

1. På grundval av den bedömning som gjorts 
enligt artikel 5.2 skall kommissionen, så 
snart som möjligt, dock senast inom två 
veckor, och inom ramen för tillgängliga 
medel, fastställa beloppet av det ekonomiska 
bistånd som bör beviljas.

Detta belopp får inte överstiga 50 % av de 
totala uppskattade kostnader som avses i 
artikel 5.1 b.

Detta belopp får inte överstiga 50 % av de 
totala uppskattade kostnader som avses i 
artikel 5.1 b.

De åtföljande budgetförslagen, vilka 
beskrivs närmare i artikel 8, skall utarbetas 
parallellt med fastställandet av det belopp 
som bör beviljas samt läggas fram samtidigt 
med detta av kommissionen.
Hela förfarandet för att lägga fram de 
förslag som krävs för frigörande av medel 
ur fonden, enligt tidsfristerna i ovanstående 
punkter, får inte överskrida tre månader 
från den dag då ansökan från det berörda 
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landet har mottagits.

Motivering

Det är absolut nödvändigt att påskynda förfarandena efter de negativa erfarenheterna med 
förseningar under 2005.

Ändringsförslag 10
Artikel 8, punkt 2

2. När anslagen gjorts tillgängliga av 
budgetmyndigheten skall kommissionen 
fatta ett beslut om att bevilja bidraget 
(bidragsbeslut), med beaktande av det 
förskott som eventuellt betalats enligt 
artikel 6.1.

2. Förutsatt att anslagen görs tillgängliga av 
budgetmyndigheten skall kommissionen 
fatta ett beslut om att bevilja bidraget 
(bidragsbeslut), med beaktande av det 
förskott som eventuellt betalats enligt 
artikel 6.1.

Motivering

Trots att det i praktiken sannolikt inte kommer att innebära något problem, kan det inte tas 
för givet genom formuleringen av denna lagstiftningstext att anslagen alltid kommer att göras 
tillgängliga.
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