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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Mirosław Mariusz Piotrowski og Vladimír Železný

Ændringsforslag 12
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 
større 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.

Or. en

Begrundelse

I lyset af fondens begrænsede økonomiske ressourcer og den uklarhed, der er forbundet med 
udtrykket "terrorisme", bør finansiel bistand fra fonden kun ydes til udbedring af skader efter 
større katastrofer eller større krisesituationer.
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Ændringsforslag af Pedro Guerreiro

Ændringsforslag 13
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 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.

Or. pt

Begrundelse

Der bør ydes finansiel erstatning til alle ofre for kriser og katastrofer omfattet af denne 
forordning.

Ændringsforslag af Gerardo Galeote Quecedo

Ændringsforslag 14
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) Ved udtrykket "katastrofe" forstås 
enhver destruktiv begivenhed, der medfører 
alvorlig skade for befolkningen og miljøet 
som f.eks. oversvømmelse, brand eller 
tørke, og hvor Fællesskabet i forbindelse 
med større katastrofer eller krisesituationer 
bør udvise solidaritet med medlemsstaterne 
og frem for alt med 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 katastrofer eller 
terrorhandlinger.

Or. es
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Begrundelse

Udtrykket "katastrofe" bør defineres, således at det bliver muligt at vurdere omfanget og 
alvoren af den enkelte katastrofe. Derudover er folk berørt af enhver form for katastrofe ofre, 
når deres normale levevilkår ændres i økonomisk eller psykologisk henseende. 

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy

Ændringsforslag 15
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 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, uden at Fællesskabet dermed 
skal fungere som erstatning for de 
kompetente offentlige og private 
myndigheder.

Or. fr

Begrundelse

Den solidaritet, som EU udviser, bør ikke erstatte medlemsstaternes indsats eller 
forsikringsordninger, men skal respektere subsidiaritetsprincippet.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 16
Betragtning 1 a (ny)

(1a) Solidaritetsfonden sikrer Fællesskabet 
handledygtighed i forbindelse med 
katastrofer eller større kriser. Den skal 
dermed yde et væsentligt bidrag til, at 
Unionen kan handle bedre og mere 
målrettet på områder, hvor borgerne venter 
handling af Unionen. Derfor må det 
navnlig sikres, at der er sammenhæng 
mellem anvendelsesområdet og størrelsen 
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af fondens bevillinger, således at 
Fællesskabet under alle omstændigheder 
kan opfylde borgernes forventninger i en 
Union, der er udvidet og vil blive udvidet 
yderligere. Dette betyder dels, at det må 
undgås at gøre anvendelsesområdet for 
omfattende og dels, at Fællesskabet på de 
klart definerede anvendelsesområder må 
råde over tilstrækkelige bevillinger, selv i 
særlige kriseår.

Or. pt

Begrundelse

Dette ændringsforslag styrker Solidaritetsfondens indretning, der sætter Fællesskabet i stand 
til at handle i forbindelse med større katastrofer eller kriser.

Ændringsforslag af Gerardo Galeote Quecedo

Ændringsforslag 17
Betragtning 2

(2) Fællesskabet bør også udvise solidaritet 
med de lande, der er i færd med at føre 
forhandlinger om deres tiltrædelse af Den 
Europæiske Union.

(2) Fællesskabet bør også udvise solidaritet 
med de lande, der er i færd med at føre 
forhandlinger om deres tiltrædelse af Den 
Europæiske Union, og det er således 
nødvendigt at indføre en anden særskilt 
mekanisme, der gør det muligt for Unionen 
at imødegå de behov, der opstår efter en 
større katastrofe.

Or. es

Begrundelse

Selv om omfanget af finansiel dækning har været tilstrækkeligt til at imødekomme de 
anmodninger, som Fællesskabet har modtaget inden for de senere år, er det tvivlsomt om den 
er stort nok til at imødegå de behov, der måtte opstå efter en større katastrofe som f.eks. et 
jordskælv.
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Ændringsforslag af Gerardo Galeote Quecedo

Ændringsforslag 18
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 økonomisk 
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 
opstår som oftest som følge af
naturbestemte, industrielle og teknologiske 
begivenheder. 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 de 
berørte persones umiddelbare behov og på 
kort sigt medvirke til genopbygningen af 
vigtig ødelagt infrastruktur, således at den 
økonomiske og sociale aktivitet kan 
genoptages i de katastroferamte regioner. 
Selv om fonden er begrænset til primært at 
omfatte naturkatastrofer, er det imidlertid 
også nødvendigt, at Den Europæiske Union 
råder over et sundt og fleksibelt instrument, 
således at Fællesskabet kan sende et klart 
signal til de borgere, der berøres af større 
nødsituationer, som f.eks. terrorangreb.

Or. es

Begrundelse

Unionen bør i dag mere end nogensinde være så tæt på borgerne som muligt i forbindelse 
med gennemførelsen af sin indsats. Folk, der er berørt af enhver form for begivenhed eller 
katastrofe, er ofre, når deres normale levevilkår ændres i økonomisk eller psykologisk 
henseende. 

Ændringsforslag af Luis Manuel Capoulas Santos

Ændringsforslag 19
Betragtning 3
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(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 økonomisk 
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 
begivenheder, der har umiddelbare 
ødelæggende konsekvenser som f.eks. 
oversvømmelser og skovbrande, eller som 
udvikler sig langsomt, som f.eks. tørke, af 
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 økonomisk 
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.

Or. pt

Begrundelse

Da udtrykket "naturkatastrofe" ikke er klart defineret, forekommer det at være passende at 
præcisere de hyppigst tilbagevendende situationer. Vi skal også overveje vores 
beredskabsevne i forbindelse med naturkatastrofer, der udvikler sig langsomt, som f.eks. 
tørke.

Ændringsforslag af Luis Manuel Capoulas Santos

Ændringsforslag 20
Betragtning 3
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(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 økonomisk 
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 såvel som beskyttelsen af det 
berørte produktionspotentiale, herunder 
især husdyrbesætninger med høj genetisk 
og reproduktiv værdi, således at den 
økonomisk 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.

Or. pt

Begrundelse

Da udtrykket "naturkatastrofe" ikke er klart defineret, forekommer det at være passende at 
præcisere de hyppigst tilbagevendende situationer. Vi skal også overveje vores 
beredskabsevne i forbindelse med naturkatastrofer, der udvikler sig langsomt, som f.eks. 
tørke.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 21
Betragtning 3

(3) Større katastrofer eller krisesituationer (3) Større katastrofer eller krisesituationer 
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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 økonomisk 
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.

kan opstå som følge af naturbestemte, 
industrielle og teknologiske begivenheder, 
herunder havforurening og radiologiske 
trusler, eller af nødsituationer på 
folkesundhedsområdet, terrorhandlinger, 
brand, tørke eller oversvømmelse. 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 økonomisk 
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 hvor ansvaret ikke kan 
placeres med tilstrækkelig sikkerhed.

Or. pt

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at inkludere alle tænkelige typer af katastrofer.

Ændringsforslag af Alfonso Andria

Ændringsforslag 22
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 

(3) Større miljøkatastrofer og industrielle 
og teknologiske katastrofer kan opstå som 
følge af naturbestemte eller menneskeskabte 
begivenheder, herunder havforurening og 
radiologiske trusler, eller af nødsituationer 
på folkesundhedsområdet eller 
terrorhandlinger. De eksisterende 
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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 økonomisk 
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.

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 økonomisk 
aktivitet kan genoptages i de katastroferamte 
regioner. Fonden er imidlertid beregnet 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.

Or. it

Begrundelse

Der skal skelnes imellem "miljøkatastrofer" og krisesituationer, der har forskellige årsager 
og konsekvenser. Derudover kan begrebet "naturkatastrofer" være vildledende, idet 
begivenheder som f.eks. de fleste skovbrande, der ikke opstår som følge af naturbestemte 
begivenheder, men som følge af overlagt skadevoldende eller uforsvarlige handlinger, ikke vil 
blive omfattet af forordningens anvendelsesområde. Det er bedre at anvende udtrykket 
"miljøkatastrofer", der henviser til konsekvenserne snarere end til årsagerne.

Ændringsforslag af Mirosław Mariusz Piotrowski og Vladimír Železný

Ændringsforslag 23
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 

(3) Større katastrofer eller større 
krisesituationer kan opstå som følge af 
naturbestemte, industrielle og teknologiske 
begivenheder, herunder havforurening og 
radiologiske trusler, eller af nødsituationer 
på folkesundhedsområdet. De eksisterende 
økonomiske og sociale 
samhørighedsinstrumenter giver mulighed 
for finansiering af risikoforebyggelsestiltag 
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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 økonomisk 
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.

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 økonomisk 
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.

Or. en

Begrundelse

I lyset af fondens begrænsede økonomiske ressourcer og den uklarhed, der er forbundet med 
udtrykket "terrorisme", bør finansiel bistand fra fonden kun ydes til udbedring af skader efter 
større katastrofer eller større krisesituationer.

Ændringsforslag af Simon Busuttil

Ændringsforslag 24
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 

(3) Større katastrofer eller krisesituationer 
kan opstå som følge af naturbestemte, 
industrielle og teknologiske begivenheder, 
herunder havforurening og radiologiske 
trusler, af nødsituationer eller af 
terrorangreb. 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 
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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 økonomisk 
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.

befolkningens umiddelbare behov og på kort 
sigt medvirke til genopbygningen af vigtig 
ødelagt infrastruktur, således at den 
økonomisk 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.

Or. en

Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender 
og Miguel Angel Martínez Martínez

Ændringsforslag 25
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 økonomisk 
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 

(3) Større katastrofer eller krisesituationer 
kan opstå som følge af naturbestemte, 
industrielle og teknologiske begivenheder, 
herunder havforurening, oversvømmelser, 
brande, tørke, frost 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 økonomisk 
aktivitet kan genoptages i de katastroferamte 
regioner. Fonden er imidlertid begrænset til 
primært at omfatte naturkatastrofer. Det bør 
også fastsættes, at Fællesskabet kan gribe 



Ekstern oversættelse

PE 369.847v01-00 12/68 AM\600565DA.doc

DA

ikke er opstået som følge af en naturbestemt 
begivenhed.

ind i forbindelse med krisesituationer, der 
ikke er opstået som følge af en naturbestemt 
begivenhed.

Or. es

Begrundelse

Tørke og frost bør betragtes som alvorlige naturkatastrofer i lyset af omfanget og 
beskaffenheden af den skadelige indvirkning på landbrugssektoren og omfanget af den 
langsigtede indvirkning på de berørte regioners økonomi.

Ændringsforslag af Pedro Guerreiro

Ændringsforslag 26
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 økonomisk 
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 økonomisk 
aktivitet og beskæftigelsen 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.

Or. pt
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Begrundelse

Det er vigtigt at understrege beskæftigelsesspørgsmålet i de berørte regioner.

Ændringsforslag af Sérgio Marques

Ændringsforslag 27
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Erfaringen opbygget i løbet af de 
første år efter gennemførelsen af 
Solidaritetsfonden viser, at det er 
nødvendigt at præcisere dens anvendelse i 
forbindelse med naturkatastrofer. I 
sådanne situationer er der behov for 
finansiel bistand både i forbindelse med 
hurtigt udviklende og umiddelbart 
identificerbare katastrofer (som f.eks. 
jordskælv, oversvømmelser og skovbrande) 
og i forbindelse med katastrofer, der opstår 
som følge af en langsom udvikling eller en 
kontinuerlig forværring af en given 
situation (som f.eks. alvorlig eller ekstrem 
tørke eller epidemi). Denne opdeling 
begrunder også, især i sidstnævnte tilfælde, 
at der inkluderes en definition i 
forordningen af det tidspunkt, fra hvilket 
en begivenhed skal anses for at være en 
katastrofe, og at reglerne for 
støtteberettigelse justeres, således at der 
tages højde for den bagvedliggende 
begivenheds beskaffenhed, intensitet og 
varighed med henblik på at sikre, at der er 
finansiel dækning for de særlige 
foranstaltninger, der træffes for de enkelte 
typer af katastrofer.

Or. pt

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 28
Betragtning 3 a (ny)
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(3a) Der er behov for finansiel bistand både 
i forbindelse med hurtigt udviklende og 
umiddelbart identificerbare katastrofer 
(som f.eks. jordskælv, oversvømmelser og 
skovbrande) og i forbindelse med 
katastrofer, der opstår som følge af en 
langsom udvikling eller en kontinuerlig 
forværring af en given situation (især 
alvorlig eller ekstrem tørke eller epidemi). 
Denne opdeling begrunder også, at der 
inkluderes en definition i forordningen af 
det tidspunkt fra hvilket en begivenhed skal 
anses for at være en katastrofe, og at 
reglerne for støtteberettigelse justeres, 
således at der tages højde for den 
bagvedliggende begivenheds beskaffenhed, 
intensitet og varighed med henblik på at 
sikre, at finansieringen dækker de særlige 
foranstaltninger, der fastlægges for de 
enkelte typer af katastrofer.

Or. pt

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at definere det tidspunkt, fra hvilket en begivenhed 
kan anses for at være en katastrofe, med henblik på at justere reglerne for støtteberettigelse.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 29
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Fonden bør yde bistand i forbindelse 
med overhængende trusler mod 
folkesundheden, der kan få 
grænseoverskridende følgevirkninger i 
medlemsstaterne.

Or. el
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Ændringsforslag af Jamila Madeira

Ændringsforslag 30
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Fællesskabet skal ikke kun yde bistand 
i forbindelse med hurtigt udviklende og 
umiddelbart identificerbare katastrofer, 
men også i forbindelse med katastrofer, der 
opstår som følge af en langsom udvikling 
eller en kontinuerlig forværring af en given 
situation som f.eks. tørke.

Or. pt

Begrundelse

I tilfælde af jordskælv, oversvømmelse eller brand er det ikke vanskeligt at vurdere den 
umiddelbare skade. Det kan eventuelt tage længere tid i tilfælde af tørke, hvor den forvoldte 
skade er vanskelig at vurdere på kort sigt, selv om den er lige så alvorlig.

Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender 
og Miguel Angel Martínez Martínez

Ændringsforslag 31
Betragtning 5

(5) I overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet bør tiltag inden for 
rammerne af denne forordning kun omfatte 
større katastrofer. Disse bør defineres alt 
efter område; det bør dog være mulighed for 
en vis grad af politisk vurdering, således at 
der kan gribes ind i forbindelse med 
begivenheder, som har særligt alvorlige 
konsekvenser, men som på grund af deres art 
ikke kan vurderes udelukkende på grundlag 
af fysisk skade, således som det især er 
tilfældet med større sundhedskriser og 
terrorhandlinger. Der skal tages hensyn til 
den særlige situation i fjernt beliggende og 
isolerede regioner som f.eks. øsamfund og 
regioner i den yderste periferi.

(5) I overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet bør tiltag inden for 
rammerne af denne forordning kun omfatte 
større katastrofer. Disse bør defineres alt 
efter område; det bør dog være mulighed for 
en vis grad af politisk vurdering, således at 
der kan gribes ind i forbindelse med 
begivenheder, som har særligt alvorlige 
konsekvenser, men som på grund af deres art 
ikke kan vurderes udelukkende på grundlag 
af fysisk skade, således som det især er 
tilfældet med større sundhedskriser og 
terrorhandlinger. Regioner kan også få 
bistand fra fonden, hvis de er blevet ramt af 
usædvanlige katastrofer, herunder især 
naturbestemte katastrofer, der har berørt de 
fleste indbyggere, og som har haft alvorlige 
konsekvenser for levevilkårene og den 
økonomiske stabilitet i de pågældende 
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regioner. Der skal tages hensyn til den 
særlige situation i fjernt beliggende og 
isolerede regioner som f.eks. øsamfund og 
regioner i den yderste periferi.

Or. es

Begrundelse

Den regionale komponent i Solidaritetsfonden under den nugældende ordning har vist sig at 
være særdeles nyttig, idet den har gjort det muligt at yde støtte i forbindelse med regionale 
katastrofer, hvor der er blevet forvoldt stor skade i de berørte regioner, om end den forvoldte 
skade ikke er nået op på den generelle tærskel. Vi mener derfor, at denne regionale 
komponent bør bevares i den nye forordning.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 32
Betragtning 5

(5) I overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet bør tiltag inden for 
rammerne af denne forordning kun omfatte 
større katastrofer. Disse bør defineres alt 
efter område; det bør dog være mulighed 
for en vis grad af politisk vurdering, således 
at der kan gribes ind i forbindelse med 
begivenheder, som har særligt alvorlige 
konsekvenser, men som på grund af deres 
art ikke kan vurderes udelukkende på 
grundlag af fysisk skade, således som det 
især er tilfældet med større sundhedskriser 
og terrorhandlinger. Der skal tages hensyn 
til den særlige situation i fjernt beliggende 
og isolerede regioner som f.eks. øsamfund 
og regioner i den yderste periferi.

(5) I overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet bør tiltag inden for 
rammerne af denne forordning kun omfatte 
større katastrofer. Disse bør defineres alt 
efter område. I tilfælde af terrorangreb skal 
Fællesskabet reagere på begivenheder, selv 
når den materielle skade ikke når op på 
tærsklen for mobilisering af fonden, men 
hvor angrebets konsekvenser er så 
alvorlige, at det er afgørende, at 
Fællesskabet udviser solidaritet. Der skal 
tages hensyn til den særlige situation i fjernt 
beliggende og isolerede regioner som f.eks. 
øsamfund og regioner i den yderste periferi 
på grundlag af et styrket partnerskab.

Or. pt

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med ordførerens tekst og sigter på at præcisere, 
hvorledes Fællesskabet bør reagere over for ekstreme situationer, der opstår som følge af 
terrorangreb, samtidig med at der tages behørigt hensyn til forbindelserne mellem de fjernt 
beliggende og isolerede øsamfund eller regioner i den yderste periferi og Fællesskabet.
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Ændringsforslag af Alfonso Andria

Ændringsforslag 33
Betragtning 5

(5) I overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet bør tiltag inden for 
rammerne af denne forordning kun omfatte 
større katastrofer. Disse bør defineres alt 
efter område; det bør dog være mulighed 
for en vis grad af politisk vurdering, således 
at der kan gribes ind i forbindelse med 
begivenheder, som har særligt alvorlige 
konsekvenser, men som på grund af deres 
art ikke kan vurderes udelukkende på 
grundlag af fysisk skade, således som det 
især er tilfældet med større sundhedskriser 
og terrorhandlinger. Der skal tages hensyn 
til den særlige situation i fjernt beliggende 
og isolerede regioner som f.eks. øsamfund 
og regioner i den yderste periferi.

(5) I overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet bør tiltag inden for 
rammerne af denne forordning kun omfatte 
større katastrofer. Kommissionen bør også 
være i stand til at gribe ind over for 
situationer, der opstår som følge af større 
sundhedskriser og terrorhandlinger, hvis 
konsekvenser ikke kan vurderes 
udelukkende på grundlag af fysisk skade, 
men hvor det er påkrævet, at Fællesskabet 
hurtigt og konsekvent udviser solidaritet. 
Der skal tages hensyn til den særlige 
situation i fjernt beliggende og isolerede 
regioner som f.eks. øsamfund og regioner i 
den yderste periferi.

Or. it

Begrundelse

Det virker uklogt at acceptere Kommissionens ekstremt vage og tvetydige formulering ("en vis 
grad af politisk vurdering") i forbindelse med fastsættelse af bestemmelser, der giver 
Kommissionen mulighed for at aktivere fonden i tilfælde af sundhedskriser og 
terrorhandlinger.

Ændringsforslag af Mirosław Mariusz Piotrowski og Vladimír Železný

Ændringsforslag 34
Betragtning 5

(5) I overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet bør tiltag inden for 
rammerne af denne forordning kun omfatte 
større katastrofer. Disse bør defineres alt 
efter område; det bør dog være mulighed for 
en vis grad af politisk vurdering, således at 
der kan gribes ind i forbindelse med 
begivenheder, som har særligt alvorlige 

(5) I overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet bør tiltag inden for 
rammerne af denne forordning kun omfatte 
større katastrofer. Disse bør defineres alt 
efter område; det bør dog være mulighed for 
en vis begrænset grad af politisk vurdering, 
således at der kan gribes ind i forbindelse 
med begivenheder, som har særligt alvorlige 
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konsekvenser, men som på grund af deres art 
ikke kan vurderes udelukkende på grundlag 
af fysisk skade, således som det især er 
tilfældet med større sundhedskriser og 
terrorhandlinger. Der skal tages hensyn til 
den særlige situation i fjernt beliggende og 
isolerede regioner som f.eks. øsamfund og 
regioner i den yderste periferi.

konsekvenser, men som på grund af deres art 
ikke kan vurderes udelukkende på grundlag 
af fysisk skade, således som det især er 
tilfældet med større sundhedskriser.

Or. en

Begrundelse

Alle regioner i EU-medlemsstaterne bør have lige muligheder for støtte under EUSF.

Ændringsforslag af Luis Manuel Capoulas Santos

Ændringsforslag 35
Betragtning 5

(5) I overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet bør tiltag inden for 
rammerne af denne forordning kun omfatte 
større katastrofer. Disse bør defineres alt 
efter område; det bør dog være mulighed for 
en vis grad af politisk vurdering, således at 
der kan gribes ind i forbindelse med 
begivenheder, som har særligt alvorlige 
konsekvenser, men som på grund af deres art 
ikke kan vurderes udelukkende på grundlag 
af fysisk skade, således som det især er 
tilfældet med større sundhedskriser og 
terrorhandlinger. Der skal tages hensyn til 
den særlige situation i fjernt beliggende og 
isolerede regioner som f.eks. øsamfund og 
regioner i den yderste periferi.

(5) I overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet bør tiltag inden for 
rammerne af denne forordning kun omfatte 
større katastrofer. Disse bør defineres alt 
efter område; det bør dog være mulighed for 
en vis grad af politisk vurdering, således at 
der kan gribes ind i forbindelse med 
begivenheder, som har særligt alvorlige 
konsekvenser, men som på grund af deres art 
ikke kan vurderes udelukkende på grundlag 
af fysisk skade, således som det især er 
tilfældet med katastrofer, der udvikler sig 
langsomt, som f.eks. tørke, større 
sundhedskriser og terrorhandlinger. Der skal 
tages hensyn til den særlige situation i fjernt 
beliggende og isolerede regioner som f.eks. 
øsamfund og regioner i den yderste periferi.

Or. pt

Begrundelse

Eftersom tørke er en naturkatastrofe med særlig alvorlige konsekvenser, der udvikler sig 
langsomt, er det afgørende, at der ved vurderingen også tages hensyn til politiske kriterier.



Ekstern oversættelse

AM\600565DA.doc 19/68 PE 369.847v01-00

DA

Ændringsforslag af Pedro Guerreiro

Ændringsforslag 36
Betragtning 5

(5) I overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet bør tiltag inden for 
rammerne af denne forordning kun omfatte 
større katastrofer. Disse bør defineres alt 
efter område; det bør dog være mulighed for 
en vis grad af politisk vurdering, således at 
der kan gribes ind i forbindelse med 
begivenheder, som har særligt alvorlige 
konsekvenser, men som på grund af deres art 
ikke kan vurderes udelukkende på grundlag 
af fysisk skade, således som det især er 
tilfældet med større sundhedskriser og 
terrorhandlinger. Der skal tages hensyn til 
den særlige situation i fjernt beliggende og 
isolerede regioner som f.eks. øsamfund og 
regioner i den yderste periferi.

(5) I overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet bør tiltag inden for 
rammerne af denne forordning kun omfatte 
større katastrofer. Disse bør defineres alt 
efter område; det bør dog være mulighed for 
en vis grad af politisk vurdering, således at 
der kan gribes ind i forbindelse med 
begivenheder, som har særligt alvorlige 
konsekvenser, men som på grund af deres art 
ikke kan vurderes udelukkende på grundlag 
af fysisk skade. Der skal tages hensyn til den 
særlige situation i fjernt beliggende og 
isolerede regioner som f.eks. øsamfund og 
regioner i den yderste periferi.

Or. pt

Begrundelse

Den nævnte "grad af politisk vurdering" bør finde anvendelse på alle de katastrofer og kriser, 
der er omfattet af forordningen.

Ændringsforslag af Jamila Madeira

Ændringsforslag 37
Betragtning 5 a (ny)

(5a) Erfaringen opbygget i løbet af de 
første år efter gennemførelsen af 
Solidaritetsfonden har vist, at det er 
vanskeligt at anvende den i forbindelse med 
naturkatastrofer, der udvikler sig langsomt. 
Forordningen skal derfor indeholde en klar 
definition af det tidspunkt, fra hvilket en 
anmodning kan imødekommes. Det er også 
nødvendigt hurtigst muligt at tilpasse 
reglerne for støtteberettigelse til den 
bagvedliggende begivenheds beskaffenhed, 
intensitet og varighed, især ved at sikre, at 
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der er finansiel dækning for de særlige 
foranstaltninger, der træffes for at afhjælpe 
sådanne katastrofer.

Or. pt

Begrundelse

I tilfælde af jordskælv, oversvømmelse eller brand er det ikke vanskeligt at vurdere den 
umiddelbare skade. Det kan eventuelt tage længere tid i tilfælde af tørke, hvor den forvoldte 
skade er vanskelig at vurdere på kort sigt, selv om den er lige så alvorlig.

Ændringsforslag af Pedro Guerreiro

Ændringsforslag 38
Betragtning 5 a (ny)

(5a) For at sikre, at der gribes ind over for 
katastrofer, der er alvorlige, om end de ikke 
opfylder tærsklen for støtteberettigelse, skal 
det også være muligt at yde bistand under 
særlige omstændigheder, hvor de fleste 
indbyggere i en given region er berørt af en 
katastrofe, der har alvorlige og langvarige 
konsekvenser for deres daglige tilværelse.

Or. pt

Begrundelse

Det er også vigtigt at overveje usædvanlige regionale katastrofer - jf. forordning 2012/2002.

Ændringsforslag af Pedro Guerreiro

Ændringsforslag 39
Betragtning 5 b (ny)

(5a) Erfaringen opbygget i løbet af de 
første år efter gennemførelsen af 
Solidaritetsfonden viser, at det er 
nødvendigt at præcisere dens anvendelse i 
forbindelse med naturkatastrofer. I 
sådanne situationer er der behov for 
finansiel bistand både i forbindelse med 
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hurtigt udviklende og umiddelbart 
identificerbare katastrofer (som f.eks. 
jordskælv, oversvømmelser og skovbrande) 
og i forbindelse med katastrofer, der opstår 
som følge af en langsom udvikling eller en 
kontinuerlig forværring af en given 
situation (som f.eks. alvorlig eller ekstrem 
tørke eller epidemi). Denne opdeling 
begrunder også, især i sidstnævnte tilfælde, 
at der inkluderes en definition i 
forordningen af det tidspunkt, fra hvilket 
en begivenhed skal anses for at være en 
katastrofe, og at reglerne for 
støtteberettigelse justeres, således at der 
tages højde for den bagvedliggende 
begivenheds beskaffenhed, intensitet og 
varighed med henblik på at sikre, at der er 
finansiel dækning for de særlige 
foranstaltninger, der træffes for de enkelte 
typer af katastrofer.

Or. pt

Begrundelse

Erfaringen siden gennemførelsen af Solidaritetsfonden i 2002 viser, at det er vigtigt at skelne 
mellem katastrofer, der udvikler sig hastigt, som f.eks. oversvømmelse og brand, og 
katastrofer som f.eks. tørke eller epidemier, der spredes langsommere.

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy

Ændringsforslag 40
Betragtning 10

(10) Det er nødvendigt med en forsigtig 
økonomisk forvaltning for at sikre, at 
Fællesskabet kan gribe ind, hvis der skulle 
opstå flere store katastrofer i et og samme 
år.

(10) Det er nødvendigt med en forsigtig 
økonomisk forvaltning for at sikre, at 
Fællesskabet kan gribe ind, når der opstår 
en række katastrofer inden for relativ kort 
tid.

Or. fr

Begrundelse

Solidaritetsfonden skal være i stand til at gribe ind over for konsekvenserne af katastrofer, 
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der opstår hurtigt efter hinanden.

Ændringsforslag af Mirosław Mariusz Piotrowski og Vladimír Železný

Ændringsforslag 41
Betragtning 12

(12) De ordninger for betaling og anvendelse 
af støtte, der ydes i henhold til denne 
forordning, bør afspejle situationens 
hastende karakter. Derfor bør der fastsættes 
en frist for anvendelsen af den finansielle 
bistand, der er ydet.

(12) De ordninger for betaling og anvendelse 
af støtte, der ydes i henhold til denne 
forordning, bør afspejle situationens 
hastende karakter. Derfor bør der efter aftale 
med den eller de berørte medlemsstater
fastsættes en passende frist for anvendelsen 
af den finansielle bistand, der er ydet.

Or. en

Begrundelse

Ordningerne for betaling og anvendelse af støtte, der ydes i henhold til denne forordning, bør 
afspejle situationens hastende karakter og samtidig respektere principperne om subsidiaritet 
og forsvarlig økonomisk forvaltning.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 42
Betragtning 13

(13) En stat, som modtager bistand, kan 
eventuelt ønske at inddrage regionale eller 
lokale myndigheder i indgåelsen og 
anvendelsen af gennemførelsesaftaler i 
overensstemmelse med sine specifikke 
forfatningsmæssige, institutionelle, juridiske 
eller finansielle forhold. Modtagerstaten bør 
ikke desto mindre fortsat være ansvarlig for 
gennemførelsen af bistanden og for 
forvaltningen og kontrollen af tiltag, der 
støttes af EF-finansiering, i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 
2002 om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget10 (i det følgende benævnt 

(13) En stat, som modtager bistand, skal 
inddrage regionale eller lokale myndigheder 
i indgåelsen og anvendelsen af 
gennemførelsesaftaler i overensstemmelse 
med sine specifikke forfatningsmæssige, 
institutionelle, juridiske eller finansielle 
forhold. Modtagerstaten bør ikke desto 
mindre fortsat være ansvarlig for 
gennemførelsen af bistanden og for 
forvaltningen og kontrollen af tiltag, der 
støttes af EF-finansiering, i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 
2002 om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget10 (i det følgende benævnt 
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”finansforordningen”). ”finansforordningen”).

Or. pt

Begrundelse

Inddragelsen af regionale og lokale myndigheder i indgåelsen og anvendelsen af 
gennemførelsesaftaler vil være afgørende, hvis de fastlagte mål skal opfyldes fuldt ud.

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy

Ændringsforslag 43
Betragtning 13

(13) En stat, som modtager bistand, kan 
eventuelt ønske at inddrage regionale eller 
lokale myndigheder i indgåelsen og 
anvendelsen af gennemførelsesaftaler i 
overensstemmelse med sine specifikke 
forfatningsmæssige, institutionelle, juridiske 
eller finansielle forhold. Modtagerstaten bør 
ikke desto mindre fortsat være ansvarlig for 
gennemførelsen af bistanden og for 
forvaltningen og kontrollen af tiltag, der 
støttes af EF-finansiering, i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 
2002 om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget10 (i det følgende benævnt 
”finansforordningen”).

(13) En stat, som modtager bistand, skal
inddrage regionale eller lokale myndigheder 
i indgåelsen og anvendelsen af 
gennemførelsesaftaler i overensstemmelse 
med sine specifikke forfatningsmæssige, 
institutionelle, juridiske eller finansielle 
forhold. Modtagerstaten bør ikke desto 
mindre fortsat være ansvarlig for 
gennemførelsen af bistanden og for 
forvaltningen og kontrollen af tiltag, der 
støttes af EF-finansiering, i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 
2002 om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget10 (i det følgende benævnt 
”finansforordningen”).

Or. fr

Begrundelse

Konsekvenserne af naturkatastrofer er i det væsentlige lokale, og under hensyntagen til 
subsidiaritetsprincippet bør medlemsstaterne inddrage de berørte regionale og lokale 
myndigheder i gennemførelsen af bistanden.

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy

Ændringsforslag 44
Betragtning 15
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(15) EF-tiltag bør ikke foregribe tredjeparts 
ansvar, når en tredjepart i henhold til 
princippet om, at forureneren skal betale, i 
første række er erstatningspligtig for de 
forvoldte skader, eller modvirke 
forebyggende foranstaltninger i 
medlemsstaterne eller på EFplan.

(15) EF-tiltag bør ikke foregribe tredjeparts 
ansvar, når en tredjepart i henhold til 
princippet om, at forureneren skal betale, i 
første række er erstatningspligtig for de 
forvoldte skader, eller modvirke 
forebyggende foranstaltninger i 
medlemsstaterne eller på EF-plan eller 
erstatte offentlig eller privat 
forsikringsdækning.

Or. fr

Begrundelse

Solidaritet skal ikke opfattes som en erstatning for andre foranstaltninger.

Ændringsforslag af Mirosław Mariusz Piotrowski og Vladimír Železný

Ændringsforslag 45
Betragtning 21

(21) Der bør fastsættes bestemmelser om 
teknisk bistand til solidaritetstiltag i henhold 
til denne forordning, således at 
Kommissionen bedre kan vurdere 
anvendelsen heraf.

(21) Der bør fastsættes bestemmelser om 
teknisk bistand til solidaritetstiltag i henhold 
til denne forordning, således at 
medlemsstaterne bliver bedre til at indgive 
en behørigt udfyldt anmodning om 
assistance til Kommissionen og andre 
relevante organer, således at Kommissionen 
bedre kan vurdere anvendelsen heraf.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør også kunne få dækket nogle af deres udgifter i forbindelse med 
udfærdigelsen af anmodningen om støtte under bestemmelserne om teknisk bistand, således at 
de kan få dækket udgifter til den nødvendige ekspertbistand.

Ændringsforslag af Pedro Guerreiro

Ændringsforslag 46
Betragtning 23

(23) Denne forordning bør finde anvendelse (23) Denne forordning bør finde anvendelse 
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fra anvendelsesdatoen for de finansielle 
overslag for 2007-2013 -

fra tyvendedagen efter offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Or. pt

Begrundelse

Forordningen bør træde i kraft efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag af Mirosław Mariusz Piotrowski og Vladimír Železný

Ændringsforslag 47
Artikel 1, stk. 1

1. Der oprettes en EU-Solidaritetsfond, i det 
følgende benævnt "fonden", for at give 
Fællesskabet mulighed for at gribe ind over 
for større katastrofer, som berører 
medlemsstater eller kandidatlande, der fører 
tiltrædelsesforhandlinger med Den 
Europæiske Union, i det følgende benævnt 
"støtteberettigede stater".

1. Der oprettes en EU-Solidaritetsfond, i det 
følgende benævnt "fonden", for at give 
Fællesskabet mulighed for at gribe ind over 
for større katastrofer eller krisesituationer, 
som berører medlemsstater eller 
kandidatlande, der fører 
tiltrædelsesforhandlinger med Den 
Europæiske Union, i det følgende benævnt 
"støtteberettigede stater".

Or. en

Begrundelse

I lyset af fondens begrænsede økonomiske ressourcer og den uklarhed, der er forbundet med 
udtrykket "terrorisme", bør finansiel bistand fra fonden kun ydes til udbedring af skader efter 
større katastrofer eller større krisesituationer.

Ændringsforslag af Bastiaan Belder

Ændringsforslag 48
Artikel 1, stk. 1

1. Der oprettes en EU-Solidaritetsfond, i det 
følgende benævnt "fonden", for at give 
Fællesskabet mulighed for at gribe ind over 
for større katastrofer, som berører 
medlemsstater eller kandidatlande, der 
fører tiltrædelsesforhandlinger med Den 
Europæiske Union, i det følgende benævnt 

1. Der oprettes en EU-Solidaritetsfond, i det 
følgende benævnt "fonden", for at give 
Fællesskabet mulighed for at gribe ind over 
for større katastrofer, der ikke kan tilskrives 
en menneskelig fejl eller uagtsomhed, som 
berører medlemsstater, i det følgende 
benævnt "støtteberettigede stater".
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"støtteberettigede stater".

Or. en

Begrundelse

EU bør udvise solidaritet i de situationer, hvor der ikke ydes bistand under eksisterende 
ordninger. Situationer, hvor en menneskelig fejl eller uagtsomhed har forårsaget en større 
katastrofe, skal ikke omfattes af EU-bistand, da der er andre finansieringskilder (f.eks. 
forsikringsordninger). Da fondens samlede budget forbliver uændret, samtidig med at antallet 
af støtteberettigede stater stiger, bør bistand til kandidatlande begrænses til nødsituationer, 
således at der er tilstrækkelige midler til rådighed til katastrofer inden for Fællesskabet.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 49
Artikel 1, stk. 1

1. Der oprettes en EU-Solidaritetsfond, i det 
følgende benævnt "fonden", for at give 
Fællesskabet mulighed for at gribe ind over 
for større katastrofer, som berører 
medlemsstater eller kandidatlande, der fører 
tiltrædelsesforhandlinger med Den 
Europæiske Union, i det følgende benævnt 
"støtteberettigede stater".

1. Der oprettes en EU-Solidaritetsfond, i det 
følgende benævnt "fonden", for at give 
Fællesskabet mulighed for at gribe ind over 
for større katastrofer, som berører 
medlemsstater eller kandidatlande eller 
regioner deraf, der fører 
tiltrædelsesforhandlinger med Den 
Europæiske Union, i det følgende benævnt 
"støtteberettigede stater".

Or. pt

Begrundelse

Ved at inkludere regionerne i programmet sikres det, at Kommissionen i tilstrækkelig grad 
har fokus på og griber ind over for omfattende katastrofer, der kan tvinge hele økonomien i 
knæ i en region. 

Ændringsforslag af Mirosław Mariusz Piotrowski og Vladimír Železný

Ændringsforslag 50
Artikel 1, stk. 1 a (nyt)

1a. Et kandidatland, der fører 
tiltrædelsesforhandlinger med Den 
Europæiske Union, kan kun ansøge om 
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bistand fra fonden, hvis en større katastrofe 
berører land- eller søgrænser mellem 
kandidatlandet og medlemsstaten.

Or. en

Begrundelse

I lyset af fondens begrænsede økonomiske ressourcer og den uklarhed, der er forbundet med 
udtrykket "terrorisme", bør finansiel bistand fra fonden kun ydes til udbedring af skader efter 
større katastrofer eller større krisesituationer.

Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender 
og Miguel Angel Martínez Martínez

Ændringsforslag 51
Artikel 1, stk. 2, litra a

a) naturkatastrofer a) naturkatastrofer såsom oversvømmelser, 
tørke, brande, jordskælv, vulkanudbrud, 
frost, cykloner eller laviner

Or. es

Begrundelse

Det vil være rimeligt at præcisere, hvad der menes med "en større naturkatastrofe", således at 
det gøres klart, at tørke, frost, cycloner og vulkanudbrud sidestilles med oversvømmelser, 
jordskælv og brande. Listen bør imidlertid ikke være lukket.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 52
Artikel 1, stk. 2, litra a

a) naturkatastrofer a) naturbestemte katastrofer og katastrofer, 
der ikke er opstået som følge af en 
naturbestemt begivenhed

Or. pt

Begrundelse

I overensstemmelse med Kommissionens forslag (betragtning 3) sigter dette ændringsforslag 
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på at inkludere både naturbestemte katastrofer og katastrofer, der ikke er opstået som følge af 
en naturbestemt begivenhed, med henblik på at sikre, at forordningen er sammenhængende ud 
fra et juridisk synspunkt.

Ændringsforslag af Alfonso Andria

Ændringsforslag 53
Artikel 1, stk. 2, litra a

a) naturkatastrofer a) miljøkatastrofer

Or. it

Begrundelse

Begrebet "naturkatastrofer" kan være vildledende, idet begivenheder som f.eks. de fleste 
skovbrande, der ikke opstår som følge af naturbestemte begivenheder, men som følge af 
overlagt skadevoldende eller uforsvarlige handlinger, ikke vil blive omfattet af forordningens 
anvendelsesområde. Det er bedre at anvende udtrykket "miljøkatastrofer", der henviser til 
konsekvenserne snarere end til årsagerne.

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy

Ændringsforslag 54
Artikel 1, stk. 2, litra b

b) industrielle og teknologiske katastrofer b) industrielle og/eller teknologiske 
katastrofer

Or. fr

Begrundelse

Disse to typer af katastrofer indtræffer ikke altid på samme tid.

Ændringsforslag af Gerardo Galeote Quecedo

Ændringsforslag 55
Artikel 1, stk. 2, litra c

c) nødsituationer på folkesundhedsområdet udgår
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Or. es

Begrundelse

Dette punkt er blevet tilføjet, da det er umuligt at forudse alle de typer af begivenheder og 
konsekvenser, som Solidaritetsfonden skal dække. Dette vil gøre beslutningstagningen mere 
fleksibel og gøre det muligt for alle aktører i civilsamfundet at ansøge om bistand fra fonden i 
overensstemmelse med de fastlagte procedurer og vilkår.

Ændringsforslag af Alfonso Andria

Ændringsforslag 56
Artikel 1, stk. 2, litra c

c) nødsituationer på folkesundhedsområdet c) grænseoverskridende trusler om en 
influenzapandemi

Or. it

Begrundelse

Formuleringen "nødsituationer på folkesundhedsområdet" er for vag. Fondens intervention 
skal begrænses til det værst tænkelige scenario i forbindelse med en pandemitrussel.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 57
Artikel 1, stk. 2, litra c

c) nødsituationer på folkesundhedsområdet c) nødsituationer på folkesundhedsområdet 
med grænseoverskridende følgevirkninger

Or. el

Begrundelse

Der bør fastsættes særlige bestemmelser for bistand og hjælp på folkesundhedsområdet f.eks. 
i forbindelse med epidemier eller en influenzapandemi, der kan have grænseoverskridende 
indvirkninger i medlemsstaterne.
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Ændringsforslag af Mirosław Mariusz Piotrowski og Vladimír Železný

Ændringsforslag 58
Artikel 1, stk. 2, litra d

d) terrorhandlinger. udgår

Or. en

Begrundelse

I lyset af fondens begrænsede økonomiske ressourcer og den uklarhed, der er forbundet med 
udtrykket "terrorisme", bør finansiel bistand fra fonden kun ydes til udbedring af skader efter 
større katastrofer eller større krisesituationer.

Ændringsforslag af Gerardo Galeote Quecedo

Ændringsforslag 59
Artikel 1, stk. 2, litra d a (nyt)

da) andre tiltag i offentlighedens interesse 
med henblik på at sikre en tilbagevenden til 
sociale og økonomiske normale tilstande i 
berørte samfund og områder.

Or. es

Begrundelse

Dette punkt er blevet tilføjet, da det er umuligt at forudse alle de typer af begivenheder og 
konsekvenser, som Solidaritetsfonden skal dække. Dette vil gøre beslutningstagningen mere 
fleksibel og gøre det muligt for alle aktører i civilsamfundet at ansøge om bistand fra fonden i 
overensstemmelse med de fastlagte procedurer og vilkår.

Ændringsforslag af Alfonso Andria

Ændringsforslag 60
Artikel 1, stk. 2 a (nyt)

2a. Hvis der indføres særlig lovgivning om 
bekæmpelse af nødsituationer på 
folkesundhedsområdet, vil disse 
øjeblikkelig blive udelukket fra 
forordningens anvendelsesområde.
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Or. it

Begrundelse

Det er helt sikkert ønskeligt, at der gribes behørigt ind over for nødssituationer på 
folkesundhedsområdet, men dette område burde være omfattet af et ad hoc finansielt 
instrument. Indtil der er blevet oprettet et instrument, der er bedre egnet til dette formål, og 
for at undgå at stå uforberedt over for en nødsituation på folkesundhedsområdet, bør der 
imidlertid fastsættes midlertidige bestemmelser, der gør det muligt at mobilisere 
Solidaritetsfondens ressourcer i sådanne situationer.

Ændringsforslag af Gerardo Galeote Quecedo

Ændringsforslag 61
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 1 milliard euro i 2007-
priser eller mere end 0,5 % af den 
pågældende stats eller regions 
bruttonationalindkomst. I lyset af EU's 
særlige budgetsituation og finansielle 
realiteter oprettes fonden som en 
selvstændig permanent fond med sin egen 
faste årlige bevilling. En positiv balance 
hidrørende fra indestående beløb, der ikke 
er blevet anvendt inden årets udgang, 
anvendes som reserve i forbindelse med 
større katastrofer. 

Or. es

Begrundelse

Den første del kræver ikke nærmere forklaring. Hvad angår den anden del, bør begrebet 
"tærskel" genovervejes, således at det bliver muligt at tilpasse interventionsmulighederne 
under fonden til det katastroferamte områdes behov og til visse naturfænomeners regionale 
dimension.
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Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 62
Artikel 2, stk. 1

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.

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 mindst 800 millioner euro i 
2007-priser eller mindst 0,4 % af den 
pågældende stats bruttonationalindkomst.

Or. pt

Begrundelse

Det fremgår af de offentlige høringer, som Kommissionen har gennemført i en række 
medlemsstater vedrørende Solidaritetsfondens effektivitet, at medlemsstaternes største 
problemer, når de skal anmode om penge, relaterer sig til de uforholdsmæssigt høje kriterier 
for støtteberettigelse.

Ændringsforslag af Bastiaan Belder

Ændringsforslag 63
Artikel 2, stk. 1

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.

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

Or. en

Begrundelse

Med det formål at anvende det disponible budget til meget alvorlige katastrofer bør 
tærsklerne hæves. Hvis tærsklerne hæves, kan der ydes tilstrækkelig bistand til berørte 
medlemsstater, der ikke selv kan gribe effektivt ind over for en katastrofe.



Ekstern oversættelse

AM\600565DA.doc 33/68 PE 369.847v01-00

DA

Ændringsforslag af Sérgio Marques

Ændringsforslag 64
Artikel 2, stk. 1

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.

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

Or. pt

Ændringsforslag af Mirosław Mariusz Piotrowski og Vladimír Železný

Ændringsforslag 65
Artikel 2, stk. 1

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.

1. I forbindelse med denne forordning anses 
en katastrofe eller en krisesituation 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.

Or. en

Begrundelse

Når en begivenhed indtruffet i en støtteberettiget stat ikke opfylder de kvantitative kriterier, 
bør Kommissionen høre de relevante udvalg i Parlamentet i forbindelse med vurderingen af 
den indgivne anmodning om finansiel bistand fra fonden.

Ændringsforslag af Pedro Guerreiro

Ændringsforslag 66
Artikel 2, stk. 1

1. I forbindelse med denne forordning anses 
en katastrofe for at være større i de tilfælde, 

1. I forbindelse med denne forordning anses 
en katastrofe for at være større i de tilfælde, 
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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.

hvor den i mindst en tilskudsberettiget stat 
forårsager direkte skader, som vurderes at 
beløbe sig til over 1 milliard euro i priser 
gældende i ikrafttrædelsesåret eller mere 
end 0,5 % af den pågældende stats 
bruttonationalindkomst.

Or. pt

Begrundelse

Det er også vigtigt at overveje usædvanlige regionale katastrofer - jf. forordning 2012/2002.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 67
Artikel 2, stk. 1 a (nyt)

1a. Undtagelsesvis og såfremt de 
kvantitative kriterier, der er omhandlet i 
forordningens artikel 1, ikke er opfyldt, 
hvor en NUTS 2 eller NUTS 3-region, jf. 
forordning (EF) nr. 1059/2003, er berørt af 
en katastrofe af usædvanligt omfang, er 
regionen berettiget til bistand fra fonden 
under forudsætning af, at naturkatastrofen 
er af et sådant omfang, at den berører de 
fleste indbyggere og har alvorlige og 
langvarige konsekvenser for deres daglige 
tilværelse og den økonomiske stabilitet i 
regionen. De samlede årlige midler, der 
kan ydes i henhold til dette afsnit, må dog 
ikke udgøre mere end 7,5 % af fondens 
samlede årlige midler. Kommissionen 
gennemgår meget nøje de anmodninger, 
den modtager i henhold til dette afsnit. Der 
rettes særlig opmærksomhed mod fjernt 
beliggende, isolerede øsamfund og regioner 
i den yderste periferi. 

Or. pt

Begrundelse

Den foreslåede yderligere finansiering vil sikre, at regioner, der er berørt af katastrofer, der 
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har alvorlig skadelig indvirkning på den regionale økonomi, modtager den nødvendige 
finansielle bistand, og fremmer således fondens generelle målsætning i overensstemmelse 
med subsidiaritetsprincippet.

Ændringsforslag af Mirosław Mariusz Piotrowski og Vladimír Železný

Ændringsforslag 68
Artikel 2, stk. 2

2. Selv om disse kvantitative kriterier ikke er 
opfyldt, kan Kommissionen imidlertid i 
behørigt begrundede og ekstraordinære 
tilfælde anerkende, at der er indtruffet en 
større katastrofe på en tilskudsberettiget stats 
område.

2. Selv om disse kvantitative kriterier ikke er 
opfyldt, kan Kommissionen imidlertid i 
behørigt begrundede og ekstraordinære 
tilfælde efter høring af de relevante udvalg 
i Europa-Parlamentet, anerkende, at der er 
indtruffet en større katastrofe eller 
krisesituation på en tilskudsberettiget stats 
område.

Or. en

Begrundelse

Når en begivenhed indtruffet i en støtteberettiget stat ikke opfylder de kvantitative kriterier, 
bør Kommissionen høre de relevante udvalg i Parlamentet i forbindelse med vurderingen af 
den indgivne anmodning om finansiel bistand fra fonden.

Ændringsforslag af Gerardo Galeote Quecedo

Ændringsforslag 69
Artikel 2, stk. 2

2. Selv om disse kvantitative kriterier ikke er 
opfyldt, kan Kommissionen imidlertid i 
behørigt begrundede og ekstraordinære 
tilfælde anerkende, at der er indtruffet en 
større katastrofe på en tilskudsberettiget 
stats område.

2. Selv om disse kvantitative kriterier ikke er 
opfyldt, kan Kommissionen imidlertid i 
behørigt begrundede og ekstraordinære 
tilfælde og med henblik på støtteberettigelse 
under fonden vurdere forvoldte skader i 
regioner, der er blevet ramt af usædvanlige 
katastrofer, herunder især naturbestemte 
katastrofer, der har berørt de fleste 
indbyggere eller økonomiske sektorer, der 
er vigtige for deres udvikling, og som har 
haft alvorlige konsekvenser for 
levevilkårene og den økonomiske stabilitet i 
de pågældende regioner.
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Or. es

Begrundelse

Den første del kræver ikke nærmere forklaring. Hvad angår den anden del, bør begrebet 
"tærskel" genovervejes, således at det bliver muligt at tilpasse interventionsmulighederne 
under fonden til det katastroferamte områdes behov og til visse naturfænomeners regionale 
dimension.

Ændringsforslag af Pedro Guerreiro

Ændringsforslag 70
Artikel 2, stk. 2

2. Selv om disse kvantitative kriterier ikke er 
opfyldt, kan Kommissionen imidlertid i 
behørigt begrundede og ekstraordinære 
tilfælde anerkende, at der er indtruffet en 
større katastrofe på en tilskudsberettiget stats 
område.

2. Undtagelsesvis og selv i tilfælde, hvor de 
kvantitative kriterier, der er omhandlet i 
forordningens artikel 1, ikke er opfyldt, kan 
der imidlertid også ydes bistand fra fonden 
til en region, der er blevet ramt af en 
katastrofe (især en naturbestemt katastrofe) 
af usædvanligt omfang, der berører de 
fleste indbyggere og har alvorlige og 
langvarige konsekvenser for deres daglige 
tilværelse, beskæftigelsen og den 
økonomiske stabilitet i regionen. De 
samlede årlige midler, der kan ydes i 
henhold til dette afsnit, må dog ikke udgøre 
mere end 7,5 % af fondens samlede årlige 
midler. Der rettes særlig opmærksomhed 
mod fjernt beliggende, isolerede øsamfund 
og regioner i den yderste periferi, jf. 
traktatens artikel 299, stk. 2. Kommissionen 
gennemgår meget nøje de anmodninger, 
den modtager i henhold til dette afsnit. 
Såfremt disse kvantitative kriterier ikke er 
opfyldt, kan Kommissionen derudover i 
behørigt begrundede og ekstraordinære 
tilfælde anerkende, at der er indtruffet en 
større katastrofe på en tilskudsberettiget stats 
område.

Or. pt

Begrundelse

Det er også vigtigt at overveje usædvanlige regionale katastrofer - jf. forordning 2012/2002.
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Ændringsforslag af Sérgio Marques

Ændringsforslag 71
Artikel 2, stk. 2

2. Selv om disse kvantitative kriterier ikke er 
opfyldt, kan Kommissionen imidlertid i 
behørigt begrundede og ekstraordinære 
tilfælde anerkende, at der er indtruffet en 
større katastrofe på en tilskudsberettiget 
stats område.

2. Undtagelsesvis og selv om disse 
kvantitative kriterier ikke er opfyldt, kan der 
imidlertid også ydes bistand fra fonden til 
en region, der er blevet ramt af en 
katastrofe (især en naturbestemt katastrofe) 
af usædvanligt omfang, der berører de 
fleste indbyggere og har alvorlige og 
langvarige konsekvenser for deres daglige 
tilværelse og den økonomiske stabilitet i 
regionen. De samlede årlige midler, der 
kan ydes i henhold til dette afsnit, må dog 
ikke udgøre mere end 7,5 % af fondens 
samlede årlige midler. Der rettes særlig 
opmærksomhed mod fjernt beliggende, 
isolerede øsamfund og regioner i den 
yderste periferi, jf. traktatens artikel 299, 
stk. 2. Kommissionen gennemgår meget 
nøje de anmodninger, den modtager i 
henhold til dette afsnit.

Or. pt

Ændringsforslag af Yiannakis Matsis

Ændringsforslag 72
Artikel 2, stk. 2

2. Selv om disse kvantitative kriterier ikke er 
opfyldt, kan Kommissionen imidlertid i 
behørigt begrundede og ekstraordinære 
tilfælde anerkende, at der er indtruffet en 
større katastrofe på en tilskudsberettiget stats 
område.

2. Selv om disse kvantitative kriterier ikke er 
opfyldt, kan Kommissionen imidlertid i 
behørigt begrundede og ekstraordinære 
tilfælde anerkende, at der er indtruffet en 
større katastrofe på en tilskudsberettiget stats 
område. Naturkatastrofer, der opstår som 
følge af tørke, frost, brand og 
oversvømmelser samt katastrofer, der 
opstår som følge af den nye virkelighed 
med klimaændringer, der har vedvarende 
katastrofale konsekvenser for forskellige 
erhvervsgrupper og nationale økonomier, 
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skal også være omfattet af fondens formål 
og anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag af Giovanni Claudio Fava og Giovanni Pittella

Ændringsforslag 73
Artikel 2, stk. 2

Selv om disse kvantitative kriterier ikke er 
opfyldt, kan Kommissionen imidlertid i 
behørigt begrundede og ekstraordinære 
tilfælde anerkende, at der er indtruffet en 
større katastrofe på en tilskudsberettiget stats 
område.

Selv om disse kvantitative kriterier ikke er 
opfyldt, kan Kommissionen imidlertid i 
behørigt begrundede og ekstraordinære 
tilfælde anerkende, at der er indtruffet en 
større katastrofe på en tilskudsberettiget stats 
område. Undtagelsesvis kan der også ydes 
bistand under fonden, selv om en region 
ikke er ramt af en usædvanlig katastrofe, 
der berører og har alvorlige og langvarige 
konsekvenser for levevilkårene og den 
økonomiske stabilitet i den pågældende 
region.

Or. it

Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender 
og Miguel Angel Martínez Martínez

Ændringsforslag 74
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

2a. På samme måde kan regioner 
undtagelsesvis og selv i de tilfælde, hvor de 
kvantitive kriterier omhandlet i stk. 1 ikke 
er blevet opfyldt, også få bistand fra 
fonden, hvis de er blevet ramt af 
usædvanlige katastrofer, herunder især 
naturbestemte katastrofer, der har berørt de 
fleste indbyggere eller økonomiske 
sektorer, der er vigtige for deres udvikling, 
og som har haft alvorlige konsekvenser for 
levevilkårene og den økonomiske stabilitet i 
de pågældende regioner. De samlede årlige 
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midler, der kan ydes i henhold til dette 
afsnit, må dog ikke udgøre mere end 7,5 % 
af fondens samlede årlige midler. Der rettes 
særlig opmærksomhed mod fjernt 
beliggende eller isolerede regioner som 
f.eks. øsamfund og regioner i den yderste 
periferi, jf. traktatens artikel 299, stk. 2. 
Kommissionen gennemgår meget nøje de 
anmodninger, den modtager i henhold til 
dette afsnit.

Or. es

Begrundelse

Den regionale komponent i Solidaritetsfonden under den nugældende ordning har vist sig at 
være særdeles nyttig, idet den har gjort det muligt at yde støtte i forbindelse med regionale 
katastrofer, hvor der er blevet forvoldt stor skade i de berørte regioner, om end den forvoldte 
skade ikke er nået op på den generelle tærskel. Vi mener derfor, at denne regionale 
komponent bør bevares i den nye forordning.

Ændringsforslag af Bastiaan Belder

Ændringsforslag 75
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

2a. Undtagelsesvis kan en nabomedlemsstat 
eller en stat, der fører 
tiltrædelsesforhandlinger med Den 
Europæiske Union, og som er blevet berørt 
af den samme katastrofe, også modtage 
bistand fra fonden.

Or. en

Begrundelse

Da fondens midler er begrænsede, vil det være bedst især at koncentrere de disponible midler 
om de nuværende medlemsstater for at sikre, at fondens interventioner er effektive. Hvis 
kandidatlande er ramt af den samme katastrofe, kan de også få bistand fra fonden.
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Ændringsforslag af Margie Sudre

Ændringsforslag 76
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

Der tages særligt hensyn til fjernt 
beliggende eller isolerede regioner som 
f.eks. øsamfund og regioner i den yderste 
periferi, jf. traktatens artikel 299, stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

Denne bestemmelse, der er indeholdt i artikel 2 i den gældende solidaritetsfondsforordning, 
bør bevares for at underbygge henvisningen i betragtning 5 i det nuværende forslag til 
forordning.

Ændringsforslag af Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný og Vladimír Železný

Ændringsforslag 77
Artikel 3, stk. 1, afsnit 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 yde finansiel bistand 
fra fonden i form af gavebistand, hvis der 
indtræffer en større katastrofe eller 
krisesituation på den pågældende stats land-
og/eller søområde.

Or. en

Begrundelse

Der skal ydes finansiel bistand til enhver støtteberettiget stat, når der indtræffer en større 
katastrofe eller krisesituation på både land- og søområdet.

Ændringsforslag af Jutta D. Haug

Ændringsforslag 78
Artikel 3, stk. 1, afsnit 1

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

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

fra fonden i form af gavebistand, hvis der 
indtræffer en større katastrofe på den 
pågældende stats område.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen foreslår et beløb, der skal godkendes af budgetmyndigheden, inden det 
frigives.

Ændringsforslag af Mirosław Mariusz Piotrowski og Vladimír Železný

Ændringsforslag 79
Artikel 3, stk. 1, afsnit 2

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 land- og/eller søgrænse med 
den i første afsnit omhandlede stat og er 
berørt af samme større katastrofe eller 
krisesituation Kommissionen også bistand 
fra fonden til denne stat.

Or. en

Begrundelse

Der skal ydes finansiel bistand til enhver støtteberettiget stat, når der indtræffer en større 
katastrofe eller krisesituation på både land- og søområdet.

Ændringsforslag af Jutta D. Haug

Ændringsforslag 80
Artikel 3, stk. 1, afsnit 2

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 bistand fra fonden til denne stat.

Or. en
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Begrundelse

Kommissionen foreslår et beløb, der skal godkendes af budgetmyndigheden, inden det 
mobiliseres.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 81
Artikel 3, stk. 1 a (nyt)

1a. Efter anmodning fra en støtteberettiget 
stat kan Kommissionen yde bistand fra 
fonden i form af støtte eller hjælp i 
forbindelse med en overhængende trussel 
mod folkesundheden på statens område, 
der kan få grænseoverskridende 
følgevirkninger i andre medlemsstater.

Or. el

Begrundelse

Der bør fastsættes særlige bestemmelser for bistand og hjælp på folkesundhedsområdet f.eks. 
i forbindelse med epidemier eller en influenzapandemi, der kan have grænseoverskridende 
indvirkninger i medlemsstaterne.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach og Alyn Smith

Ændringsforslag 82
Artikel 3, stk. 2 a (nyt)

2a. Fondens midler skal delvis anvendes til 
foranstaltninger, der forebygger en 
gentagelse af den pågældende katastrofe.

Or. en

Begrundelse

Tiltag under denne forordning skal også omfatte foranstaltninger, der forebygger en 
gentagelse af de pågældende katastrofer.
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Ændringsforslag af Pedro Guerreiro

Ændringsforslag 83
Artikel 4, litra a

a) væsentlige nødhjælpstiltag, som er 
nødvendige for en omgående udbedring af 
infrastruktur og anlæg inden for energi, 
vandforsyning, spildevand, 
telekommunikation, transport, sundhed og 
uddannelse

a) væsentlige nødhjælpstiltag, som er 
nødvendige for en omgående udbedring af 
infrastruktur og anlæg inden for energi, 
vandforsyning (udnyttelse, forsyning, 
behandling og distribution) og spildevand, 
telekommunikation, transport, sundhed og 
uddannelse såvel som fremme af 
støtteforanstaltninger til genetablering af 
den berørte produktionsaktivitet.

Or. pt

Begrundelse

Det er også vigtigt at tage højde for støtteforanstaltninger til genetablering af den berørte 
produktionsaktivitet og at præcisere alle de elementer, der er knyttet til vandforsyning.

Ændringsforslag af Jamila Madeira

Ændringsforslag 84
Artikel 4, litra a

a) væsentlige nødhjælpstiltag, som er 
nødvendige for en omgående udbedring af 
infrastruktur og anlæg inden for energi, 
vandforsyning, spildevand, 
telekommunikation, transport, sundhed og 
uddannelse

a) væsentlige nødhjælpstiltag, som er 
nødvendige for en omgående indsats over 
for naturkatastrofer eller deres 
umiddelbare indvirkning samt en omgående 
udbedring af infrastruktur og anlæg inden 
for energi, vandforsyning, spildevand, 
telekommunikation, transport, sundhed og 
uddannelse

Or. pt

Begrundelse

I tilfælde af brand er det nødvendigt at yde omgående bistand for at fjerne årsagen til 
katastrofen inden udbedring af den ødelagte infrastruktur.
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Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 85
Artikel 4, litra a a (nyt)

a a) væsentlige nødhjælpstiltag, der 
garanterer en hurtig mængdemæssig 
forsyning af drikkevand, især med henblik 
på etablering af en 
beredskabsinfrastruktur, der udnytter 
og/eller opsamler overflade- og/eller 
grundvand, eller som sikrer den 
efterfølgende distribution med alternative 
midler
- væsentlige nødhjælpstiltag, der garanterer 
en hurtig forsyning af drikkevand af god 
kvalitet til konsum, især ved at træffe 
foranstaltninger, der beskytter vandkilden, 
forbedrer rensningsanlæggene og sikrer 
tilstrækkelige analyse- og 
kontrolforanstaltninger
- gennemførelse af 
nødhjælpsforanstaltninger i situationer 
med usædvanlig stor vandmangel som følge
af alvorlig eller ekstrem tørke, der øger 
vandforsyningen med henblik på at opfylde 
befolkningens fødevarebehov
- væsentlige nødhjælpstiltag, der er 
nødvendige for at sikre, at der omgående og 
for en begrænset periode stilles mandskab 
til rådighed på jorden og i luften med 
henblik på bekæmpelse af skovbrande

Or. pt

Begrundelse

Formålet med det stillede ændringsforslag er rent juridisk at sikre, at noget så 
grundlæggende som vandforsyningen vil blive garanteret i katastrofesituationer ved at sikre, 
at nødhjælpsmandskaber og -tiltag koordineres og sættes effektivt i gang til fordel for de 
berørte områder.
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Ændringsforslag af Sérgio Marques

Ændringsforslag 86
Artikel 4, litra a a (nyt)

a a) væsentlige nødhjælpstiltag, der 
garanterer en hurtig mængdemæssig 
forsyning af drikkevand, især med henblik 
på etablering af en 
beredskabsinfrastruktur, der udnytter 
og/eller opsamler overflade- og/eller 
grundvand, eller som sikrer den 
efterfølgende distribution med alternative 
midler

Or. pt

Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender 
og Miguel Angel Martínez Martínez

Ændringsforslag 87
Artikel 4, litra a a (nyt)

a a) væsentlige nødhjælpstiltag, der afbøder 
de ødelæggende virkninger af tørke og frost 

Or. es

Begrundelse

Tørke og frost bør betragtes som alvorlige naturkatastrofer i lyset af omfanget og 
beskaffenheden af den skadelige indvirkning på landbrugssektoren og omfanget af den 
langsigtede indvirkning på de berørte regioners økonomi.

Ændringsforslag af Sérgio Marques

Ændringsforslag 88
Artikel 4, litra a a (nyt)

- væsentlige nødhjælpstiltag, der er 
nødvendige for at sikre, at der omgående og 
for en begrænset periode stilles mandskab 
til rådighed på jorden og i luften med 
henblik på bekæmpelse af skovbrande
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Or. pt

Ændringsforslag af Jamila Madeira

Ændringsforslag 89
Artikel 4, litra a a (nyt)

a a) etablering af beredskabsstrukturer i 
situationer med usædvanlig stor 
vandmangel, der øger vandforsyningen, 
med henblik på at sikre, at etårige eller 
flerårige landbrugsafgrøder, der er 
nødvendige for opfyldelsen af 
befolkningens fødevarebehov, overlever

Or. pt

Begrundelse

I tilfælde af alvorlig tørke kan behovet for tiltag på vandforsyningsområdet være afgørende 
for opfyldelsen af befolkningens grundlæggende fødevarebehov i den berørte stat.

Ændringsforslag af Sérgio Marques

Ændringsforslag 90
Artikel 4, litra a b (nyt)

a b) væsentlige nødhjælpstiltag, der 
garanterer en hurtig forsyning af 
drikkevand af god kvalitet til konsum, især 
gennem foranstaltninger, der beskytter 
vandkilden, forbedrer rensningsanlæggene 
og sikrer tilstrækkelige analyse- og 
kontrolforanstaltninger

Or. pt

Ændringsforslag af Sérgio Marques

Ændringsforslag 91
Artikel 4, litra a c (nyt)
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a c) gennemførelse af 
nødhjælpsforanstaltninger i situationer 
med usædvanlig stor vandmangel som følge 
af alvorlig eller ekstrem tørke, der øger 
vandforsyningen med henblik på at opfylde 
befolkningens fødevarebehov

Or. pt

Ændringsforslag af Gerardo Galeote Quecedo

Ændringsforslag 92
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

udgår

Or. es

Begrundelse

Selvforklarende.

Ændringsforslag af Luis Manuel Capoulas Santos

Ændringsforslag 93
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) 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

Or. pt
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Begrundelse

Det foreslås, at formuleringen "omgående medicinsk bistand" fjernes, da formålet er at 
indskrænke anvendelsesområdet til dette særlige område, hvilket er baggrunden for 
ændringsforslag 4.

Ændringsforslag af Jutta D. Haug

Ændringsforslag 94
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 
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, der er opstået som følge af 
en af de katastrofer, der er omhandlet i 
artikel 1, stk. 2

Or. en

Begrundelse

Kortsigtede foranstaltninger til beskyttelse af folkesundheden skal dække alle former for 
nødsituationer, hvad enten disse opstår som følge af en naturbestemt, industriel eller 
teknologisk begivenhed, en nødsituation på folkesundhedsområdet eller en terrorhandling.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 95
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/eller forebyggende 
medicinsk bistand 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

Or. el
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Begrundelse

Medicinsk bistand kan være omgående, men også forebyggende f.eks. i forbindelse med 
epidemier eller en influenzapandemi. Bistanden og hjælpen skal også ydes i situationer, hvor 
folkesundheden kan have grænseoverskridende følgevirkninger i medlemsstaterne, hvorved 
den giver Unionens foranstaltninger og politikker merværdi.

Ændringsforslag af Pedro Guerreiro

Ændringsforslag 96
Artikel 4, litra d a (nyt)

d a) - væsentlige nødhjælpstiltag, der er 
nødvendige for at sikre, at der omgående og 
for en begrænset periode stilles mandskab 
til rådighed på jorden og i luften med 
henblik på bekæmpelse af skovbrande

Or. pt

Begrundelse

De nødhjælpstiltag, der er nødvendige for at sikre, at der omgående stilles mandskab til 
rådighed på jorden og i luften med henblik på bekæmpelse af skovbrande, skal finansieres.

Ændringsforslag af Jutta D. Haug

Ændringsforslag 97
Artikel 4, litra g

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

udgår

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af terrorhandlinger dækkes omgående medicinsk bistand af artikel 4, litra b. 
Medlemsstaterne er ansvarlige for kortsigtet psykologisk og social bistand. Langsigtet bistand 
kan ikke sikres af EU og falder snarere ind under nationale sikringssystemer.
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Ændringsforslag af Mirosław Mariusz Piotrowski og Vladimír Železný

Ændringsforslag 98
Artikel 4, litra g

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

udgår

Or. en

Begrundelse

I lyset af fondens begrænsede økonomiske ressourcer og den uklarhed, der er forbundet med 
udtrykket "terrorisme", bør finansiel bistand fra fonden kun ydes til udbedring af skader efter 
større katastrofer eller større krisesituationer.

Ændringsforslag af Gerardo Galeote Quecedo

Ændringsforslag 99
Artikel 4, litra g

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

g) omgående medicinsk, psykologisk, social 
og økonomisk bistand til de direkte ofre for 
terrorhandlinger og til disses familier.

Or. es

Ændringsforslag af Jamila Madeira

Ændringsforslag 100
Artikel 4, litra g

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

g) medicinsk, psykologisk og social bistand 
til de direkte ofre og til disses familier.

Or. pt

Begrundelse

Denne form for bistand er afgørende for alle direkte ofre, uanset hvilket form for katastrofe, 
der er tale om.
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Ændringsforslag af Pedro Guerreiro

Ændringsforslag 101
Artikel 4, litra g

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

g) medicinsk, psykologisk og social bistand 
til de direkte ofre og til disses familier.

Or. pt

Begrundelse

Det er vigtigt at gøre denne form for bistand tilgængelig for alle ofre (og deres familier) for 
katastrofer og krisesituationer omfattet af forordningen.

Ændringsforslag af Luis Manuel Capoulas Santos

Ændringsforslag 102
Artikel 4, litra g

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

g) medicinsk, psykologisk og social bistand 
til de direkte ofre og til disses familier.

Or. pt

Begrundelse

Medicinsk, psykologisk og social bistand skal ydes til ofre for alle omfattende katastrofer eller 
krisesituationer omfattet af forordningen og ikke blot til ofre for terrorisme.

Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender 
og Miguel Angel Martínez Martínez

Ændringsforslag 103
Artikel 4, litra g

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

g) medicinsk, psykologisk og social bistand 
til de direkte ofre for terrorhandlinger, 
naturkatastrofer og enhver anden 
begivenhed, der er omhandlet i artikel 1, 
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stk. 2, og til disses familier.

Or. es

Begrundelse

Medicinsk, psykologisk og social bistand skal ydes til alle ofre for større katastrofer og to 
deres familier.

Ændringsforslag af Yiannakis Matsis

Ændringsforslag 104
Artikel 4, litra g

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

g) medicinsk, psykologisk og social bistand 
til de direkte ofre for terrorhandlinger og 
naturkatastrofer og til disses familier.

Or. en

Ændringsforslag af Sérgio Marques

Ændringsforslag 105
Artikel 4, litra g

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

g) medicinsk, psykologisk og social bistand 
til de direkte ofre og til disses familier.

Or. pt

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 106
Artikel 4, litra g

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

g) medicinsk, psykologisk og social bistand
til de direkte ofre og til disses familier.

Or. pt
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Begrundelse

Sproglig præcisering i overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 5, skt. 1, litra a).

Ændringsforslag af Alfonso Andria

Ændringsforslag 107
Artikel 4, litra g a (nyt)

g a) andre tiltag af offentlig interesse, der 
normaliserer de berørte befolkningers 
og/eller regioners sociale og økonomiske 
vilkår.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag skyldes, at det er umuligt at forudse alle de former for støtte, som 
fonden skal dække, og alle de mulige konsekvenser, samt ønsket om at gøre 
beslutningstagningen mere fleksibel i forbindelse med meget specifikke tilfælde, hvor den 
sociale organisation og produktionssystemet i en region kan være i fare, da det er umuligt at 
yde erstatning for de skader, som de berørte har lidt.

Ændringsforslag af Luis Manuel Capoulas Santos

Ændringsforslag 108
Artikel 4, litra g a (nyt)

g a) Støtteforanstaltninger til beskyttelse af 
husdyrbesætningers genetiske og 
reproduktive potentiale i berørte områder.

Or. pt

Begrundelse

I tilfælde af alvorlig tørke bringer mangelen på foder dyrebesætningernes overlevelsesevne i 
fare i de berørte områder, og genetableringsprocessen, især for brugsbesætninger med stor 
genetisk værdi, er meget langsom og vanskelig, og det er derfor afgørende at inkludere 
foranstaltninger af denne art i de støtteberettigede foranstaltninger under forordningen.
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Ændringsforslag af Gerardo Galeote Quecedo

Ændringsforslag 109
Artikel 4, litra g a (nyt)

g a) tiltag til brandslukning og 
genoprettelse af skove

Or. es

Begrundelse

Selvforklarende.

Ændringsforslag af Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach og Alyn Smith

Ændringsforslag 110
Artikel 4, litra g a (nyt)

g a) foranstaltninger, der forebygger en 
gentagelse af den pågældende katastrofe.

Or. en

Begrundelse

Tiltag under denne forordning skal også omfatte foranstaltninger, der forebygger en 
gentagelse af de pågældende katastrofer.

Ændringsforslag af Jamila Madeira

Ændringsforslag 111
Artikel 4, litra g a (nyt)

g a) - væsentlige nødhjælpstiltag, der er 
nødvendige for at sikre, at der omgående og 
for en begrænset periode stilles mandskab 
til rådighed på jorden og i luften med 
henblik på bekæmpelse af skovbrande.

Or. pt
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Begrundelse

I tilfælde af skovbrand bør omkostningerne til de nødhjælpsmandskaber, som myndighederne 
gør brug af i forbindelse med bekæmpelse af katastrofen, være støtteberetigede.

Ændringsforslag af Jutta D. Haug

Ændringsforslag 112
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 datoen, hvor myndighederne første 
gang blev underrettet om den oprindelige 
skade, der er forårsaget af den større 
katastrofe, kan en støtteberettiget stat rette 
anmodning til Kommissionen om bistand fra 
fonden; anmodningen skal indeholde alle 
tilgængelige oplysninger om mindst 
følgende:

Or. en

Begrundelse

En oprindelig skade kan nogle gange ske relativt ubemærket på grund af skadens langsomme 
udvikling. Medlemsstater skal senest ti uger efter have juridisk afklaring om 
støtteberettigelsen af den "første underretning".

Ændringsforslag af Gerardo Galeote Quecedo

Ændringsforslag 113
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 datoen for den første skade, der er 
forårsaget af katastrofen, kan en 
støtteberettiget stat rette anmodning til 
Kommissionen om bistand fra fonden.
Denne tidsfrist kan forlænges til 12 
måneder, hvis den forvoldte skade skyldes 
en ophobning af virkninger, der ikke er 
umiddelbart kvantificerbare, f.eks. i 
forbindelse med tørke. Anmodningen skal 
indeholde alle tilgængelige oplysninger om 
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mindst følgende:

Or. es

Begrundelse

Solidaritetsfondsforordningen frembyder visse problemer med hensyn til kvantificering af 
konsekvenserne af visse klimafænomener f.eks. alvorlig tørke eller frost inden for den angivne 
tidsfrist.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 114
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. I forbindelse med katastrofer, der 
udvikler sig langsomt, især tørke eller 
nødsituationer på folkesundhedsområdet, 
forlænges den tidsfrist, der er omhandlet i 
det foregående stykke, til seks måneder.

Or. pt

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at svare på den kritik, som forskellige medlemsstater 
er fremkommet med vedrørende den korte tidsfrist for indgivelse af en anmodning om 
intervention under Solidaritetsfonden ved at forlænge fristen i særlige tilfælde, hvor det ikke 
er muligt at indgive en anmodning på et tidligere tidspunkt.

Ændringsforslag af Sérgio Marques

Ændringsforslag 115
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. I forbindelse med katastrofer, der 
udvikler sig langsomt, især tørke eller 
nødsituationer på folkesundhedsområdet, 
forlænges den tidsfrist, der er omhandlet i 
det foregående stykke, til seks måneder.

Or. pt
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Ændringsforslag af Luis Manuel Capoulas Santos

Ændringsforslag 116
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. I forbindelse med katastrofer, der 
udvikler sig langsomt, især tørke eller 
nødsituationer på folkesundhedsområdet, 
forlænges den tidsfrist, der er omhandlet i 
det foregående stykke, til seks måneder.

Or. pt

Begrundelse

I forbindelse med omfattende katastrofer, der udvikler sig langsomt, er det hensigtsmæssigt at 
fastsætte en bestemmelse om forlængelse af fristen for indgivelse af anmodninger om 
interventioner under fonden til Kommissionen.

Ændringsforslag af Pedro Guerreiro

Ændringsforslag 117
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. I forbindelse med katastrofer, der 
udvikler sig langsomt, især tørke eller 
nødsituationer på folkesundhedsområdet, 
forlænges den tidsfrist, der er omhandlet i 
det foregående stykke, til seks måneder.

Or. pt

Begrundelse

Det er vigtigt at forlænge tidsfristen for anmodninger i forbindelse med katastrofer, der 
udvikler sig langsomt, som f.eks. tørke eller nødsituationer på folkesundhedsområdet.

Ændringsforslag af Jamila Madeira

Ændringsforslag 118
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. I forbindelse med katastrofer, der 
udvikler sig langsomt, især tørke eller 
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nødsituationer på folkesundhedsområdet, 
forlænges den tidsfrist, der er omhandlet i 
det foregående stykke, til seks måneder.

Or. pt

Begrundelse

I tilfælde af tørke kan det være vanskeligt at vurdere omfanget af katastrofen på kort sigt, da 
det er en naturkatastrofe, der udvikler sig langsomt, og da den forvoldte skade først kan 
vurderes efter en vis rimelig periode. Anmodningerne bør derfor ikke som følge af korte 
tidsfrister, der er egnede til andre former for naturkatastrofer, medføre udelukkelse fra støtte.

Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender 
og Miguel Angel Martínez Martínez

Ændringsforslag 119
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 
og økonomi og for kultur-, natur- og 
miljøarven 

Or. es

Begrundelse

Nogle begivenheder og naturkatastrofer forårsager skade, der er vanskelig at vurdere inden 
for en bestemt og kort periode, især hvis den er vedvarende som i forbindelse med en 
langvarig tørke. Sådanne situationer fortsætter desværre over tid, og den skade, de forvolder, 
kan ikke kortlægges inden for en periode på højst ti uger. Dette krav skal derfor gøres mere 
fleksibelt, således at den berørte stat kan indsamle og udarbejde alle oplysninger med henblik 
på at indgive anmodninger, der i højere grad stemmer overens med virkeligheden.

Ændringsforslag af Jutta D. Haug

Ændringsforslag 120
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, 
miljø og økonomi
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Or. en

Begrundelse

Miljøbeskyttelse er en af EU's og især en af Parlamentets prioriteringer, og miljøskader bør 
være en af de centrale oplysninger, der skal indgives af en støtteberettiget stat.

Ændringsforslag af Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach og Alyn Smith

Ændringsforslag 121
Artikel 5, stk. 1, litra b

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, der under 
alle omstændigheder omfatter 
foranstaltninger til forebyggelse af en 
gentagelse af den pågældende katastrofe

Or. en

Begrundelse

Tiltag under denne forordning skal også omfatte foranstaltninger, der forebygger en 
gentagelse af de pågældende katastrofer.

Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender 
og Miguel Angel Martínez Martínez

Ændringsforslag 122
Artikel 5, stk. 1, afsnit 2

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.

Som følge af de vanskeligheder, der er 
forbundet med at fastsætte den skade, der 
er forårsaget af katastrofer, hvis 
indvirkninger er langvarige og vedvarende, 
skal Kommissionen efter anmodning fra 
den berørte medlemsstat lempe på den 
fastsætte frist på ti uger for indgivelse af 
anmodning om bistand fra fonden.
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Or. es

Begrundelse

Nogle begivenheder og naturkatastrofer forårsager skade, der er vanskelig at vurdere inden 
for en bestemt og kort periode, især hvis den er vedvarende som i forbindelse med en 
langvarig tørke. Sådanne situationer fortsætter desværre over tid, og den skade, de forvolder, 
kan ikke kortlægges inden for en periode på højst ti uger. Dette krav skal derfor gøres mere 
fleksibelt, således at den berørte stat kan indsamle og udarbejde alle oplysninger med henblik 
på at indgive anmodninger, der i højere grad stemmer overens med virkeligheden.

Ændringsforslag af Bastiaan Belder

Ændringsforslag 123
Artikel 5, stk. 2 a (nyt)

2a. Hvert år den 1. oktober bør mindst en 
fjerdedel af fondens årlige midler fortsat 
være til rådighed for at dække behov, der 
måtte opstå indtil årets udgang.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at katastroferamte lande kan få tilstrækkelig bistand ved årets udgang, skal en 
vis andel af fondens midler fortsat være til rådighed indtil årets udgang.

Ændringsforslag af Jutta D. Haug

Ændringsforslag 124
Artikel 7, stk. 2

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 den pågældende stat herom 
så hurtigt som muligt.

Or. en
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Begrundelse

Overensstemmelse med stk. 1.

Ændringsforslag af Pedro Guerreiro

Ændringsforslag 125
Artikel 8, stk. 1

1. Hvis Kommissionen har konkluderet, at 
der bør ydes finansiel bistand fra fonden, 
forelægger den budgetmyndigheden de 
forslag, der er nødvendige for at få frigivet 
bevillinger svarende til det beløb, der er 
fastlagt i overensstemmelse med artikel 7, 
stk. 1.

1. Hvis Kommissionen har konkluderet, at 
der bør ydes finansiel bistand fra fonden, 
forelægger den straks budgetmyndigheden 
de forslag, der er nødvendige for at få 
frigivet bevillinger svarende til det beløb, 
der er fastlagt i overensstemmelse med 
artikel 7, stk. 1.

Or. pt

Begrundelse

Kommissionen bør straks fremsende anmodningen om finansiel bistand til 
budgetmyndigheden.

Ændringsforslag af Alfonso Andria

Ændringsforslag 126
Artikel 8, stk. 2 a (nyt)

2a. De midler, som fonden har til rådighed 
det pågældende år, og som ikke er blevet 
frigivet i medfør af stk. 1, samt midler, som 
er blevet frigivet i medfør af stk. 1, men 
som er blevet tilbagebetalt i medfør af 
artikel 17, stk. 1, skal fremføres til det 
følgende års budget, således at fondens 
disponible midler øges.

Or. it

Begrundelse

Dette finansielle instrument, der for indeværende har begrænsede midler, skal gøres mere 
fleksibelt ved at give det større finansiel uafhængighed og ved at gøre det muligt at fremføre 
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uudnyttede midler fra et regnskabsår til det næste.

Ændringsforslag af Alfonso Andria

Ændringsforslag 127
Artikel 9, stk. 1

1. Når støtteafgørelsen er vedtaget, udbetaler 
Kommissionen støtten til modtagerstaten i 
én rate straks efter undertegnelsen af aftalen 
som omhandlet i artikel 10, stk. 1.

1. Når støtteafgørelsen er vedtaget, udbetaler 
Kommissionen støtten til modtagerstaten i 
én rate senest 15 dage efter undertegnelsen 
af aftalen som omhandlet i artikel 10, stk. 1.

Or. it

Begrundelse

I nødsituationer, hvor en hurtig indsats er afgørende, skal tidsfrister fastlægges klart, således 
at det bliver muligt at reagere hurtigt, om end en vis grad af fleksibilitet er påkrævet i 
forbindelse med komplicerede tiltag.

Ændringsforslag af Alfonso Andria

Ændringsforslag 128
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 12 
måneder fra datoen for underskrivelse af 
aftalen omhandlet i artikel 10, stk. 1, og 
under alle omstændigheder atten måneder 
fra datoen for den første skade støtten og 
eventuelle renter deraf til finansiering af 
støtteberettigede tiltag, som gennemføres 
efter datoen for den første skade.

Or. it

Begrundelse

Formålet med denne forordning er udelukkende at gribe ind over for nødsituationer med 
henblik på at genoprette normale levevilkår. Derfor bør en tidsfrist på 12 måneder for 
nødhjælp være tilstrækkelig. Desuden bør tidsfristen for anvendelse af fondens midler ikke 
afhænge af faktorer, der ligger uden for medlemsstatens kontrol som f.eks. en forsinket 
indgåelse af aftalen omhandlet i artikel 10, stk. 1. På samme måde bør det ikke tillades, at en 
medlemsstat forsætligt forsinker indgåelsen af aftalen omhandlet i artikel 10, stk. 1, med 
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henblik på at forlænge bevillingens anvendelsesperiode.

Ændringsforslag af Jutta D. Haug

Ændringsforslag 129
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 det tidspunkt, hvor 
myndighederne første gang blev underrettet 
om den oprindelige skade, der er forårsaget 
af den større katastrofe, støtten og 
eventuelle renter deraf til finansiering af 
støtteberettigede tiltag, som gennemføres 
efter nævnte dato.

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 5, indledning.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 130
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 24
måneder fra datoen for den første skade 
støtten og eventuelle renter deraf til 
finansiering af støtteberettigede tiltag, som 
gennemføres efter nævnte dato.

Or. pt

Begrundelse

Formålet med det stillede ændringsforslag er at effektivisere absorberingskapaciteten.
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Ændringsforslag af Mirosław Mariusz Piotrowski og Vladimír Železný

Ændringsforslag 131
Artikel 15, stk. 1

1. Hvis de disponible midler, der er tilbage 
for fonden for det pågældende år på det 
tidspunkt, hvor der forelægges et forslag 
efter artikel 8, ikke er tilstrækkelige til at 
dække den finansielle bistand, der skønnes 
nødvendig, kan Kommissionen foreslå, at 
forskellen finansieres af de finansielle 
bevillinger, der er til rådighed for fonden for 
det følgende år.

1. Hvis de disponible midler, der er tilbage 
for fonden for det pågældende år på det 
tidspunkt, hvor der forelægges et forslag 
efter artikel 8, ikke er tilstrækkelige til at 
dække den finansielle bistand, der skønnes 
nødvendig, kan Kommissionen foreslå 
Europa-Parlamentet, der udøver 
budgetkontrol, at forskellen finansieres af de 
finansielle bevillinger, der er til rådighed for 
fonden for det følgende år.

Or. en

Begrundelse

Parlamentet skal have mulighed for at kontrollere fremføringer af finansielle bevillinger fra 
EU's budget fra et regnskabsår til det næste forud for meddelelse af decharge til 
Kommissionen for gennemførelse af budgettet.

Ændringsforslag af Simon Busuttil

Ændringsforslag 132
Artikel 15, stk. 1

1. Hvis de disponible midler, der er tilbage 
for fonden for det pågældende år på det 
tidspunkt, hvor der forelægges et forslag 
efter artikel 8, ikke er tilstrækkelige til at 
dække den finansielle bistand, der skønnes 
nødvendig, kan Kommissionen foreslå, at 
forskellen finansieres af de finansielle 
bevillinger, der er til rådighed for fonden for 
det følgende år.

1. Hvis de disponible midler, der er tilbage 
for fonden for det pågældende år på det 
tidspunkt, hvor der forelægges et forslag 
efter artikel 8, ikke er tilstrækkelige til at 
dække den finansielle bistand, der skønnes 
nødvendig, skal forskellen finansieres af de 
finansielle bevillinger, der er til rådighed for 
fonden for det følgende år.

Or. en
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Ændringsforslag af Pedro Guerreiro

Ændringsforslag 133
Artikel 15, stk. 2

2. Det samlede budgetloft for fonden i det år, 
hvor katastrofen indtræffer, og det følgende 
år skal dog under alle omstændigheder 
overholdes.

2. Det samlede budgetloft for fonden i det år, 
hvor katastrofen indtræffer, og det følgende 
år skal dog overholdes undtagen under 
særlige omstændigheder.

Or. pt

Begrundelse

Der skal være en vis manøvrefrihed med henblik på at tackle særlige situationer.

Ændringsforslag af Bastiaan Belder

Ændringsforslag 134
Artikel 17, stk. 2 a (nyt)

2a) Såfremt en modtagerstat har undladt at 
træffe forebyggende foranstaltninger efter 
den tidligere større katastrofe, og skade 
som følge af en større katastrofe ville have 
været formindsket eller undgået, såfremt 
der havde været truffet forebyggende 
foranstaltninger, vil Kommissionen 
forlange, at modtagerstaten tilbagebetaler 
hele eller en del af den modtagne 
finansielle bistand.

Or. en

Begrundelse

Bistand fra fonden bør ikke hindre medlemsstaterne i - men snarere tilskynde disse - til at 
træffe foranstaltninger, der forebygger en gentagelse af større katastrofer eller reducerer 
deres indvirkning. Såfremt medlemsstater ikke har truffet forebyggende foranstaltninger - og 
ud fra den antagelse, at de kunne have truffet disse - skal den støtte, de modtager fra fonden i 
tilfælde af en større katastrofe, tages op til fornyet overvejelse. 
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Ændringsforslag af Mirosław Mariusz Piotrowski og Vladimír Železný

Ændringsforslag 135
Artikel 18, stk. 1

1. På Kommissionens initiativ kan fonden op 
til et loft på 0,20 % af de finansielle midler, 
der er til rådighed for det pågældende år, 
benyttes til at finansiere den forberedelse, 
overvågning, administrative og tekniske 
støtte, revision og kontrol, der er nødvendig 
for at gennemføre denne forordning.

Disse foranstaltninger gennemføres i 
henhold til artikel 53, stk. 2, i 
finansforordningen og andre bestemmelser i 
samme forordning og i 
gennemførelsesbestemmelserne hertil, som 
gælder for denne form for gennemførelse af 
budgettet.

Sådanne foranstaltninger omfatter navnlig 
ekspertrapporter til støtte for 
Kommissionens arbejde med at vurdere 
anmodninger i henhold til artikel 5, stk. 2.

1. På Kommissionens initiativ kan fonden op 
til et loft på 0,15 % af de finansielle midler, 
der er til rådighed for det pågældende år, 
benyttes til at finansiere den forberedelse, 
overvågning, revision og kontrol, der er 
nødvendig for at gennemføre denne 
forordning.

Disse foranstaltninger gennemføres i 
henhold til artikel 53, stk. 2, i 
finansforordningen og andre bestemmelser i 
samme forordning og i 
gennemførelsesbestemmelserne hertil, som 
gælder for denne form for gennemførelse af 
budgettet.

Or. en

Begrundelse

Finansiel bistand for fonden bør ikke anvendes til ikke nærmere angivne administrative 
opgaver, men snarere fokusere på afhjælpning af skader forvoldt af en større katastrofe.

Ændringsforslag af Jutta D. Haug

Ændringsforslag 136
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 

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 
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er ydet. er ydet og de tiltag, der er blevet 
gennemført.

Or. en

Begrundelse

Den årlige rapport skal ikke blot indeholde oplysninger om indgivne anmodninger og 
vedtagne afgørelser. Den kan også anvendes som et kompendium over gennemførte tiltag. I 
forbindelse med fremtidige større katastrofer kan den anvendes af medlemsstaterne i 
forbindelse med rimelige og nyttige tiltag.

Ændringsforslag af Pedro Guerreiro

Ændringsforslag 137
Artikel 21

Forordning (EF) nr. 2012/2002 ophæves fra 
den 1. januar 2007. Henvisninger til den 
ophævede forordning skal læses som 
henvisninger til denne forordning.

Forordning (EF) nr. 2012/2002 ophæves fra 
datoen for denne forordnings ikrafttræden. 
Henvisninger til den ophævede forordning 
skal læses som henvisninger til denne 
forordning.

Or. pt

Begrundelse

Der skal tages højde for forordningens ikrafttrædelsesdato.

Ændringsforslag af Pedro Guerreiro

Ændringsforslag 138
Artikel 22

Forordning (EF) nr. 2012/2002 finder fortsat 
anvendelse for anmodninger, som 
Kommissionen har modtaget indtil eller 
senest den 31. december 2006.

Forordning (EF) nr. 2012/2002 finder fortsat 
anvendelse for anmodninger, som 
Kommissionen har modtaget indtil eller 
senest på datoen for dens udløb.

Or. pt

Begrundelse

Forordning 2012/2002 skal gælde indtil datoen for den udløb.
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Ændringsforslag af Pedro Guerreiro

Ændringsforslag 139
Artikel 23

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende. Den anvendes 
fra den 1. januar 2007. Denne forordning er 
bindende i alle enkeltheder og gælder 
umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende. Denne 
forordning er bindende i alle enkeltheder og 
gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Or. pt

Begrundelse

Forordningen bør træde i kraft efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.


