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KORT BEGRUNDELSE

De omfattende oversvømmelser i Centraleuropa i 2002 viste, at katastrofesituationer kræver 
en indsats på EU-plan, hvilket var årsagen til, at Den Europæiske Unions Solidaritetsfond 
(EUSF) blev oprettet (Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002). Fonden er siden blevet 
mobiliseret for at hjælpe medlemsstater og lande, der har indledt tiltrædelsesforhandlinger, 
med at klare naturkatastrofer.

Det nuværende forslag fra Kommissionen er baseret på den eksisterende EUSF, men 
anvendelsesområdet er blevet udvidet og de operationelle mekanismer forbedret. Det 
tematiske anvendelsesområde er blevet udvidet til at omfatte ikke kun større krisesituationer 
som følge af naturkatastrofer, men også industrielle/teknologiske katastrofer, trusler mod 
folkesundheden og terrorhandlinger.

Endvidere foreslås det, at tærsklen for mobilisering af fonden sænkes fra 3 mia. euro eller 0,6 
% af BNI i den pågældende stat til hhv. 1 mia. euro eller 0,5 % af BNI.

Ordføreren går i princippet ind for det udvidede anvendelsesområde og den nye tærskel. Hun 
mener imidlertid, at afgørelsen om, hvorvidt der skal ydes finansiel bistand, ikke bør 
overlades til Kommissionen, når kriteriet for en større katastrofe først er opfyldt (artikel 2 i 
Kommissionens forslag).

Ordføreren mener også, at bistand til ofre for terrorhandlinger ikke bør medtages direkte på 
listen over støtteberettigede tiltag (artikel 4), men snarere bør nævnes i forbindelse med den 
generelle bistand til ofre for alle former for nødsituationer. Endvidere er hun af den opfattelse, 
at det ikke er hensigtsmæssigt at medtage ubegrænset bistand til ofre på denne liste; bistand 
på lang sigt, som eventuelt er påkrævet, bør ydes af medlemsstaterne og via deres sociale 
sikringsordninger. En anden vigtig ændring, som ordføreren ønsker medtaget, vedrører fristen 
for at indgive en ansøgning om bistand. Henvisningen til den første skade forårsaget af 
katastrofen risikerer at udelukke ansøgninger i de tilfælde, hvor en katastrofe udvikler sig 
langsomt. Ordføreren stiller yderligere ændringsforslag der, hvor hun mener, at ordlyden bør 
gøres klarere.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer 
Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 3

(3) Større katastrofer eller krisesituationer 
kan opstå som følge af naturbestemte, 
industrielle og teknologiske begivenheder, 
herunder havforurening og radiologiske 
trusler, eller af nødsituationer på 
folkesundhedsområdet eller 
terrorhandlinger. De eksisterende 
økonomiske og sociale 
samhørighedsinstrumenter giver mulighed 
for finansiering af risikoforebyggelsestiltag 
eller genopbygning af ødelagt infrastruktur.
Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, 
der blev oprettet ved Rådets forordning (EF) 
nr. 2012/2002, giver Fællesskabet mulighed 
for at bidrage til at mobilisere nødhjælp til 
dækning af befolkningens umiddelbare 
behov og på kort sigt medvirke til 
genopbygningen af vigtig ødelagt 
infrastruktur, således at den økonomiske
aktivitet kan genoptages i de katastroferamte 
regioner. Fonden er imidlertid begrænset til 
primært at omfatte naturkatastrofer. Det bør 
også fastsættes, at Fællesskabet kan gribe 
ind i forbindelse med krisesituationer, der 
ikke er opstået som følge af en naturbestemt 
begivenhed.

(3) Større katastrofer eller krisesituationer 
kan opstå som følge af naturbestemte, 
industrielle og teknologiske begivenheder, 
herunder havforurening og radiologiske 
trusler, eller af nødsituationer på 
folkesundhedsområdet eller 
terrorhandlinger. De eksisterende 
økonomiske og sociale 
samhørighedsinstrumenter giver mulighed 
for finansiering af risikoforebyggelsestiltag 
eller genopbygning af ødelagt infrastruktur.
Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, 
der blev oprettet ved Rådets forordning (EF) 
nr. 2012/2002, giver Fællesskabet mulighed 
for at bidrage til at mobilisere nødhjælp til 
dækning af befolkningens umiddelbare 
behov og på kort sigt medvirke til 
genopbygningen af vigtig ødelagt 
infrastruktur, således at den økonomiske
aktivitet kan genoptages i de katastroferamte 
regioner. Fonden er imidlertid begrænset til 
primært at omfatte naturkatastrofer. Det bør 
også fastsættes, at Fællesskabet kan gribe 
ind i forbindelse med krisesituationer, der 
ikke er opstået som følge af en naturbestemt 
begivenhed, og trusler mod 
folkesundheden, som kan have 
grænseoverskridende følger for 
medlemsstaterne.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 2
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, bør der, efter omhyggelige 
undersøgelser, også ydes bistand til et 
støtteberettiget naboland, der er berørt af den 
samme katastrofe.

Begrundelse

Der bør være visse begrænsninger for ydelse af bistand til tredjelande.

Ændringsforslag 3
Artikel 1, stk. 2, litra b

b) industrielle og teknologiske katastrofer b) industrielle og teknologiske katastrofer, 
når de ikke er under civilretligt ansvar

Begrundelse

Når der er tale om industrielle eller teknologiske katastrofer, bør det gøres klart, at den 
ansvarlige part skal dække skaderne.

Ændringsforslag 4
Artikel 2, stk. 1

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 milliard euro i 2007-
priser eller mere end 0,5 % af den 
pågældende stats bruttonationalindkomst.

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 3 milliarder euro i 2007-
priser eller mere end 0,6 % af den 
pågældende stats bruttonationalindkomst.

Begrundelse

De gamle tærskelværdier skal bibeholdes, ellers vil Solidaritetsfonden for ofte blive anmodet 
om midler.

Ændringsforslag 5
Artikel 3, stk. 1

1. Efter anmodning fra en støtteberettiget 
stat kan Kommissionen yde finansiel bistand 

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

finansiel bistand fra fonden i form af 
gavebistand, hvis der indtræffer en større 
katastrofe på den pågældende stats område 
eller opstår trusler mod folkesundheden, 
som kan have grænseoverskridende følger 
for medlemsstaterne.

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, foreslår Kommissionen 
også, at der ydes bistand fra fonden til denne 
stat.

Begrundelse

Hvis de kriterier, der er fastlagt i artikel 2, er opfyldt, bør Kommissionen altid foreslå, at der 
ydes finansiel bistand. Det bør udtrykkeligt nævnes, at der kan ydes bistand og støtte i 
tilfælde, hvor folkesundheden er udsat for risici, der kan få grænseoverskridende virkninger i 
medlemsstaterne, f.eks. i tilfælde af epidemier eller en influenzapandemi.

Ændringsforslag 6
Artikel 4, litra b

b) omgående medicinsk bistand og 
foranstaltninger til at beskytte befolkningen 
mod overhængende sundhedstrusler, 
herunder nye forsyninger af vacciner, 
lægemidler, medicinske produkter og 
medicinsk udstyr, der er sluppet op under en 
krisesituation

b) omgående og kortsigtet medicinsk 
bistand, som kan være af forebyggende 
karakter, og foranstaltninger til at beskytte 
befolkningen mod overhængende 
grænseoverskridende sundhedstrusler, 
herunder nye forsyninger af vacciner, 
lægemidler, medicinske produkter og 
medicinsk udstyr, der er sluppet op under en 
krisesituation, som er forårsaget af en af de 
katastrofer, der er beskrevet i artikel 1, stk. 
2

Begrundelse

Der skal tages højde for kortsigtede foranstaltninger, hvis mål er at beskytte folkesundheden, 
under alle former for nødsituationer, hvad enten der er tale om en naturkatastrofe, en 
industriel eller teknologisk katastrofe, trusler mod folkesundheden eller en terrorhandling.

Ændringsforslag 7
Artikel 4, litra g

g) medicinsk, psykologisk og social bistand 
til de direkte ofre for terrorhandlinger og til 

udgår
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disses familier.

Begrundelse

I tilfælde af terrorhandlinger er omgående medicinsk bistand omfattet af artikel 4, litra b. 
Medlemsstaterne er ansvarlige for psykologisk og social bistand på kort sigt. EU kan ikke 
give garanti for bistand på lang sigt, idet denne snarere udgør en del af de nationale sociale 
sikringsordninger.

Ændringsforslag 8
Artikel 5, stk. 1, indledning

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 den dato, hvor myndighederne første 
gang blev underrettet om den oprindelige 
skade, der er forårsaget af en større 
katastrofe, kan en støtteberettiget stat rette 
anmodning til Kommissionen om bistand fra 
fonden; anmodningen skal indeholde alle 
tilgængelige oplysninger om mindst 
følgende:

Begrundelse

Den oprindelige skade kan sommetider gå relativt upåagtet hen som følge af, at den udvikler 
sig langsomt. Medlemsstaterne skal have juridisk sikkerhed for, at den faktiske "første 
anmeldelse" er støtteberettiget inden for fristen på ti uger.

Ændringsforslag 9
Artikel 5, stk. 1, litra a

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, 
de naturlige omgivelser, miljøet og
økonomien

Begrundelse

Transportkatastrofer dræber ikke alene mennesker, men ødelægger også miljøet.

Ved terrorangreb på bygninger eller monumenter, der har kulturel eller kunstnerisk 
betydning for Europa, såsom Louvre, Colosseum eller British Museum, og de skader, der 
forårsages, kan der ikke under de nuværende bestemmelser rettes anmodning til 
Kommissionen om midler fra Solidaritetsfonden. Ekstraordinære katastrofer, der rammer et 
stort område, forårsager ødelæggelse af mange værdifulde økosystemer, hvor mennesker 
lever og driver landbrug. Den tørke, som i sommeren 2005 ramte Portugal og dele af 
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Spanien, blev f.eks. ledsaget af skovbrande, som var vanskelige at slukke. De medførte tab, 
ikke kun for mennesker og økonomien, men først og fremmest for den europæiske 
biodiversitet. Omfattende oversvømmelser i Donaudeltaet ville også fuldstændigt kunne 
ødelægge beskyttede områder (vådområder, der er ynglepladser for fugle).

Ændringsforslag 10
Artikel 6, stk. 2 a (nyt)

2a. Tilbagebetalingsklausulen skal 
udtrykkeligt nævnes.

Begrundelse

Det skal gøres klart, at det forudbetalte beløb skal betales tilbage, hvis en senere vurdering 
viser, at der ikke er tale om støtteberettigelse.

Ændringsforslag 11
Artikel 7, stk. 2, afsnit 1

2. Såfremt Kommissionen på grundlag af 
vurderingen omhandlet i artikel 5, stk. 2, 
konkluderer, at betingelserne for bistand i 
medfør af denne forordning ikke er opfyldt, 
underretter den den pågældende stat herom.

2. Såfremt Kommissionen på grundlag af 
vurderingen omhandlet i artikel 5, stk. 2, 
konkluderer, at betingelserne for bistand i 
medfør af denne forordning ikke er opfyldt, 
underretter den hurtigst muligt den 
pågældende stat herom.

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med stk. 1

Ændringsforslag 12
Artikel 9, stk. 2

2. Modtagerstaten anvender inden for atten 
måneder fra datoen for den første skade 
støtten og eventuelle renter deraf til 
finansiering af støtteberettigede tiltag, som 
gennemføres efter nævnte dato.

2. Modtagerstaten anvender inden for atten 
måneder fra den dato, hvor myndighederne 
først blev underrettet om den oprindelige
skade, som blev forårsaget af en større 
katastrofe, støtten og eventuelle renter deraf 
til finansiering af støtteberettigede tiltag, 
som gennemføres efter nævnte dato.

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringen til artikel 5, indledning.
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Ændringsforslag 13
Artikel 19

Fra og med [året efter det år, fra hvilket 
denne forordning finder anvendelse] 
forelægger Kommissionen inden den 1. juli 
hvert år Europa-Parlamentet og Rådet en 
rapport om aktiviteterne i henhold til denne 
forordning i det forløbne år. Rapporten skal 
især indeholde oplysninger om indgivne 
anmodninger, vedtagne afgørelser om støtte 
og afslutning af den finansielle bistand, der 
er ydet.

Fra og med [året efter det år, fra hvilket 
denne forordning finder anvendelse] 
forelægger Kommissionen inden den 1. juli 
hvert år Europa-Parlamentet og Rådet en 
rapport om aktiviteterne i henhold til denne 
forordning i det forløbne år. Rapporten skal 
især indeholde oplysninger om indgivne 
anmodninger, vedtagne afgørelser om støtte 
og afslutning af den finansielle bistand, der 
er ydet, samt de operationer, der er 
gennemført.

Begrundelse

Den årlige rapport skal ikke kun omfatte anmodninger og afgørelser om støtte, men kan også 
anvendes som et kompendium over de operationer, der er afsluttet. I tilfælde af større 
katastrofer i fremtiden kan den anvendes af medlemsstaterne med henblik på hensigtsmæssige 
og nyttige operationer.
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