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KORTFATTAD MOTIVERING

De stora översvämningarna i Centraleuropa under 2002 visade att nödsituationer kräver 
åtgärder på EU-nivå. Följaktligen inrättades Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF) 
(rådets förordning (EG) nr 2012/2002), och den har sedan dess använts för att bistå 
medlemsstater och länder som förhandlar om sin anslutning att klara av naturkatastrofer.

Det här behandlade förslaget från kommissionen grundar sig på den befintliga EUSF, men 
dess räckvidd har utvidgats och genomförandemetoderna förbättrats. Den tematiska 
räckvidden har breddats så att inte endast större kriser beroende på naturkatastrofer omfattas, 
utan också industri- eller teknikrelaterade katastrofer, hot mot folkhälsan och 
terroristhandlingar ingår.

Dessutom föreslås att tröskeln för när medel kan frigöras från fonden sänks från 
3 miljarder euro eller 0,6 procent av det berörda landets BNI till 1 miljard euro eller 
0,5 procent av BNI.

Föredraganden stöder i princip den utvidgade räckvidden och de nya tröskelvärdena. Hon 
anser emellertid att det inte är kommissionen som skall avgöra huruvida ekonomiskt bistånd
skall ges eller ej, när väl kriterierna för en större katastrof har uppfyllts (artikel 2 i 
kommissionens förslag).

Föredraganden anser också att bistånd till offer för terroristhandlingar inte uttryckligen bör 
ingå i förteckningen över stödberättigade åtgärder (artikel 4), utan snarare bör nämnas i 
samband med allmänt stöd till drabbade av alla slags nödsituationer. Dessutom anser hon att 
det inte är lämpligt att utan någon tidsgräns ta med bistånd till drabbade i denna förteckning. 
Bistånd över lång tid, som eventuellt är nödvändigt, bör medlemsstaterna och deras 
socialförsäkringssystem tillhandahålla. En annan viktig ändring föredraganden skulle vilja se 
gäller tidsfristen för att lämna in en ansökan om bistånd. Hänvisningen till den första skada 
katastrofen orsakat riskerar att utesluta ansökningar där en katastrof framskrider långsamt. 
Föredraganden lägger vidare fram ändringsförslag där hon anser att ordalydelsen behöver 
förtydligas.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för regional 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 3a

(3) Större katastrofer eller krissituationer (3) Större katastrofer eller krissituationer 
  

1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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kan ha sitt ursprung i natur-, industri- och 
teknikrelaterade händelser, inbegripet 
havsföroreningar och radiologiska hot, eller i 
hot mot folkhälsan eller terroristhandlingar. 
De befintliga instrumenten för ekonomisk 
och social sammanhållning medger 
finansiering av riskförebyggande åtgärder 
och återuppbyggande av förstörd 
infrastruktur. Europeiska unionens 
solidaritetsfond, som inrättades genom 
rådets förordning (EG) nr 2012/2002, gör 
det möjligt för gemenskapen att bidra till att 
räddningstjänster mobiliseras för att 
tillgodose människors akuta behov och bidra 
till återuppbyggnad på kort sikt av förstörd 
viktig infrastruktur så att ekonomisk 
aktivitet kan återupptas i de 
katastrofdrabbade regionerna. Den fonden är 
emellertid främst inriktad på 
naturkatastrofer. Bestämmelser bör antas 
som möjliggör för gemenskapen att vidta 
åtgärder även vid krissituationer som inte 
har naturligt ursprung.

kan ha sitt ursprung i natur-, industri- och 
teknikrelaterade händelser, inbegripet 
havsföroreningar och radiologiska hot, eller i 
hot mot folkhälsan, särskilt en officiell
influensapandemi eller terroristhandlingar. 
De befintliga instrumenten för ekonomisk 
och social sammanhållning medger 
finansiering av riskförebyggande åtgärder 
och återuppbyggande av förstörd 
infrastruktur. Europeiska unionens 
solidaritetsfond, som inrättades genom 
rådets förordning (EG) nr 2012/2002, gör 
det möjligt för gemenskapen att bidra till att 
räddningstjänster mobiliseras för att 
tillgodose människors akuta behov och bidra 
till återuppbyggnad på kort sikt av förstörd 
viktig infrastruktur så att ekonomisk 
aktivitet kan återupptas i de 
katastrofdrabbade regionerna. Den fonden är 
emellertid främst inriktad på 
naturkatastrofer. Bestämmelser bör antas 
som möjliggör för gemenskapen att vidta 
åtgärder även vid krissituationer som inte 
har naturligt ursprung och vid hot mot 
folkhälsan som kan få gränsöverskridande 
konsekvenser i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 2
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 bör bistånd, efter 
noggrann utredning, även kunna beviljas ett 
biståndsberättigat grannland som har 
drabbats av samma katastrof.

Motivering

I fråga om bistånd till tredje länder bör det finnas vissa hinder.

Ändringsförslag 3
Artikel 1, punkt 2, led b
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b) Industri- eller teknikrelaterade katastrofer. b) Industri- eller teknikrelaterade katastrofer, 
om dessa inte omfattas av civilrättsligt 
ersättningsansvar.

Motivering

Om en industri- eller teknikrelaterad katastrof inträffar, bör det tydligt framgå att den som 
utövar en verksamhet har ett ersättningsansvar vid eventuella skador.

Ändringsförslag 4
Artikel 2, stycke 1

Vid tillämpningen av denna förordning skall 
en katastrof anses som större när den i minst 
ett biståndsberättigat land vållar direkta 
skador för vilka kostnaderna uppskattas 
överstiga 1 miljard euro i 2007 års priser 
eller 0,5 % av det berörda landets BNI.

Vid tillämpningen av denna förordning skall 
en katastrof anses som större när den i minst 
ett biståndsberättigat land vållar direkta 
skador för vilka kostnaderna uppskattas 
överstiga 3 miljarder euro i 2007 års priser 
eller 0,6 % av det berörda landets BNI.

Motivering

De tidigare tröskelvärdena måste bibehållas. Annars kommer solidaritetsfonden att utnyttjas 
alltför ofta.

Ändringsförslag 5
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 eller hot mot 
folkhälsan i en medlemsstat som kan få 
gränsöverskridande konsekvenser i andra 
medlemsstater inträffar på ett 
biståndsberättigat lands territorium skall
kommissionen, efter ansökan från det landet, 
föreslå ekonomiskt bistånd 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, skall kommissionen även föreslå
det landet bistånd ur fonden.

Motivering

Om de kriterier som fastställts i artikel 2 uppfylls bör kommissionen alltid föreslå ekonomiskt 
bistånd. Det bör finnas särskilda bestämmelser för bistånd och stöd vid fall som rör 
folkhälsan, såsom epidemier eller influensapandemier, vilka kan få gränsöverskridande 
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konsekvenser i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 6
Artikel 4, led b

b) Omedelbara sjukvårdstjänster och 
åtgärder för att skydda befolkningen mot 
överhängande hot mot hälsan, inbegripet 
nyanskaffning av vacciner, läkemedel, 
medicinska produkter och medicinsk 
utrustning som förbrukats vid en 
nödsituation.

b) Omedelbara sjukvårdstjänster och 
åtgärder, samt åtgärder på kort sikt, som 
kan vara förebyggande, för att skydda 
befolkningen mot överhängande 
gränsöverskridande hot mot hälsan, 
inbegripet nyanskaffning av vacciner, 
läkemedel, medicinska produkter och 
medicinsk utrustning som förbrukats vid en 
nödsituation förorsakad av någon av de 
katastrofer som avses i artikel 1.2.

Motivering

Åtgärder på kort sikt som syftar till att skydda folkhälsan måste beaktas vid alla typer av 
nödsituationer, oberoende av om det gäller en naturkatastrof, en industri- eller 
teknikrelaterad katastrof, eller ett hot mot folkhälsan eller terroristhandlingar.

Ändringsförslag 7
Artikel 4, led g

g) Medicinskt, psykologiskt och socialt 
bistånd till de direkta offren för 
terroristhandlingar och deras familjer.

utgår

Motivering

Omedelbart medicinskt bistånd när det gäller terroristhandlingar omfattas av artikel 4 b. 
Medlemsstaterna är ansvariga för psykologiskt och socialt stöd på kort sikt. Bistånd på lång 
sikt kan inte garanteras av EU och omfattas snarare av de nationella försäkringssystemen.

Ändringsförslag 8
Artikel 5, punkt 1, inledningen

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 myndigheterna 
först uppmärksammats på att den
ursprungliga skadan i samband med den 
större katastrofen inträffat, får ett 
biståndsberättigat land till kommissionen 
lämna en ansökan om bistånd ur fonden med 
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alla tillgängliga uppgifter om åtminstone 
följande faktorer:

Motivering

Den ursprungliga skadan kan ibland pågå relativt obemärkt på grund av att den fortskrider 
så långsamt. Medlemsstaterna måste ha rättslig säkerhet vad gäller huruvida den ”första 
anmälan” inom tioveckorsperioden är biståndsberättigad.

Ändringsförslag 9
Artikel 5, punkt 1, stycke 1, led a

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

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

Motivering

Transportrelaterade katastrofer dödar inte bara människor, de förstör även miljön.

Terroristhandlingar mot byggnader eller monument som spelar en viktig roll på det kulturella 
eller konstnärliga området i Europa, t.ex. Louvren, Colosseum eller Brittiska museet, och de 
skador som sådana handlingar vållar, kan enligt gällande bestämmelser inte vara föremål för 
en motiverad ansökan till kommissionen om bistånd ur solidaritetsfonden. Exceptionella 
katastrofer som påverkar ett stort område förstör många värdefulla ekosystem, där människor 
lever och brukar jorden. Ett exempel på detta är torkan som drabbade Portugal och delar av 
Spanien sommaren 2005, och som följdes av svårsläckta skogsbränder. Bränderna 
resulterade i förluster inte bara för befolkningen och ekonomin utan i synnerhet för den 
biologiska mångfalden i Europa. Omfattande översvämningar i Donaudeltat skulle också helt 
kunna förstöra skyddsområden (fåglars livsmiljöer i våtmarker).

Ändringsförslag 10
Artikel 6, punkt 2a (ny)

2a. Förbehållet om återbetalning skall
uttryckligen nämnas. 

Motivering

Det måste tydligt framgå att förskottet måste återbetalas, om det vid en senare bedömning 
skulle visa sig att biståndet inte är berättigat.

Ändringsförslag 11
Artikel 7, punkt 2, stycke 1
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2. Om kommissionen på grundval av den 
bedömning som gjorts enligt artikel 5.2 drar 
slutsatsen att villkoren för att bevilja bistånd 
inom ramen för denna förordning inte är 
uppfyllda, skall den underrätta det berörda 
landet om detta.

2. Om kommissionen på grundval av den 
bedömning som gjorts enligt artikel 5.2 drar 
slutsatsen att villkoren för att bevilja bistånd 
inom ramen för denna förordning inte är 
uppfyllda, skall den så snart som möjligt
underrätta det berörda landet om detta.

Motivering

Bättre överensstämmelse med punkt 1.

Ändringsförslag 12
Artikel 9, punkt 2

2. Mottagarlandet skall använda bidraget, 
och eventuell ränta som intjänats på 
bidragsbeloppet, inom 18 månader efter 
dagen för den första skadan, i syfte att 
finansiera biståndsberättigade insatser som 
genomförs efter den dagen.

2. Mottagarlandet skall använda bidraget, 
och eventuell ränta som intjänats på 
bidragsbeloppet, inom 18 månader efter den 
dag då myndigheterna först 
uppmärksammats på att den ursprungliga
skadan i samband med den större 
katastrofen inträffat, i syfte att finansiera 
biståndsberättigade insatser som genomförs 
efter den dagen.

Motivering

Bättre överensstämmelse med artikel 5, inledningen.

Ändringsförslag 13
Artikel 19

Från och med [året efter det år förordningen 
börjar tillämpas] skall kommissionen före 
den 1 juli varje år för Europaparlamentet och 
rådet lägga fram en rapport om 
verksamheten inom ramen för denna 
förordning under det föregående året. Denna 
rapport skall i synnerhet innehålla uppgifter 
om inlämnade ansökningar, antagna 
bidragsbeslut och avslutande av beviljat 
ekonomiskt bistånd.

Från och med [året efter det år förordningen 
börjar tillämpas] skall kommissionen före 
den 1 juli varje år för Europaparlamentet och 
rådet lägga fram en rapport om 
verksamheten inom ramen för denna 
förordning under det föregående året. Denna 
rapport skall i synnerhet innehålla uppgifter 
om inlämnade ansökningar, antagna 
bidragsbeslut, avslutande av beviljat 
ekonomiskt bistånd och om de insatser som 
genomförts.

Motivering

Årsrapporten bör inte endast räkna upp ansökningar och antagna beslut utan skall också 
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kunna användas som ett kompendium över insatser som avslutats. För det fall större 
katastrofer inträffar i framtiden kan den användas av medlemsstaterna för rimliga och 
användbara insatser.
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