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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Amendement 12
Overweging 1

(1) In geval van grote rampen of ernstige 
crisissituaties zou de Gemeenschap solidair 
moeten zijn met de getroffen lidstaten en 
bevolkingsgroepen door financiële steun te 
verlenen voor snelle terugkeer naar de 
normale levensomstandigheden in de 
getroffen gebieden en door bij te dragen 
aan de financiële compensatie van
terrorismeslachtoffers.

(1) In geval van grote rampen of ernstige 
crisissituaties zou de Gemeenschap solidair 
moeten zijn met de getroffen lidstaten en 
bevolkingsgroepen door financiële steun te 
verlenen voor snelle terugkeer naar de 
normale levensomstandigheden in de 
getroffen gebieden.

Or. en

Motivering

Gezien de beperkte financiële middelen van het fonds en de vage definitie van het woord 
"terrorisme" dienen de middelen van het fonds alleen te worden gebruikt ter compensatie van 
schade als gevolg van grote rampen or ernstige crisissituaties.

Amendement ingediend door Pedro Guerreiro

Amendement 13
Overweging 1
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(1) In geval van grote rampen of ernstige 
crisissituaties zou de Gemeenschap solidair 
moeten zijn met de getroffen lidstaten en 
bevolkingsgroepen door financiële steun te 
verlenen voor snelle terugkeer naar de 
normale levensomstandigheden in de 
getroffen gebieden en door bij te dragen aan 
de financiële compensatie van 
terrorismeslachtoffers.

(1) In geval van grote rampen of ernstige 
crisissituaties zou de Gemeenschap solidair 
moeten zijn met de getroffen lidstaten en 
bevolkingsgroepen door financiële steun te 
verlenen voor snelle terugkeer naar de 
normale levensomstandigheden in de 
getroffen gebieden en door bij te dragen aan 
de financiële compensatie van slachtoffers.

Or. pt

Motivering

Er moet worden voorzien in financiële compensatie voor de slachtoffers van alle crisissituaties 
en rampen waarop deze verordening betrekking heeft.

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 14
Overweging 1

(1) In geval van grote rampen of ernstige 
crisissituaties zou de Gemeenschap solidair 
moeten zijn met de getroffen lidstaten en 
bevolkingsgroepen door financiële steun te 
verlenen voor snelle terugkeer naar de 
normale levensomstandigheden in de 
getroffen gebieden en door bij te dragen aan 
de financiële compensatie van 
terrorismeslachtoffers.

(1) In geval van grote rampen, waaronder 
alle destructieve gebeurtenissen dienen te 
worden verstaan die de bevolking en het 
milieu grote schade berokkenen, zoals 
overstromingen, branden of droogten, of in 
geval van ernstige crisissituaties zou de 
Gemeenschap solidair moeten zijn met de 
getroffen lidstaten en vooral met de 
getroffen bevolkingsgroepen door financiële 
steun te verlenen voor snelle terugkeer naar 
de normale levensomstandigheden in de 
getroffen gebieden en door bij te dragen aan 
de financiële compensatie van de 
slachtoffers van rampen of terroristische 
aanslagen.

Or. es

Motivering

Het begrip "ramp" moet worden gedefinieerd omdat alleen zo de omvang en de ernst van elke 
afzonderlijke ramp kan worden bepaald. Bovendien zijn mensen die door een ramp worden
getroffen, slachtoffers wanneer hun normale levensomstandigheden worden gewijzigd, zij het in 
economisch of psychologisch opzicht.

Amendement ingediend door Jean Marie Beaupuy

Amendement 15
Overweging 11
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(1) In geval van grote rampen of ernstige 
crisissituaties zou de Gemeenschap solidair 
moeten zijn met de getroffen lidstaten en 
bevolkingsgroepen door financiële steun te 
verlenen voor snelle terugkeer naar de 
normale levensomstandigheden in de 
getroffen gebieden en door bij te dragen aan 
de financiële compensatie van 
terrorismeslachtoffers.

(1) In geval van grote rampen of ernstige 
crisissituaties zou de Gemeenschap solidair 
moeten zijn met de getroffen lidstaten en 
bevolkingsgroepen door financiële steun te 
verlenen voor snelle terugkeer naar de 
normale levensomstandigheden in de 
getroffen gebieden en door bij te dragen aan 
de financiële compensatie van 
terrorismeslachtoffers, zonder in de plaats te 
treden van de bevoegde overheids- en 
particuliere instanties.

Or. fr

Motivering

De solidariteit van de EU moet geen vervanging vormen voor inspanningen van de lidstaten of 
voor verzekeringsstelsels, maar moet het subsidiariteitsbeginsel eerbiedigen.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 16
Overweging 1 bis (nieuw)

(1 bis) Het Solidariteitsfonds verleent aan 
de Gemeenschap bij grote rampen of 
ernstige crisissituaties meer armslag. Aldus 
moet een wezenlijke bijdrage ertoe worden 
geleverd dat de Unie beter en doelgerichter 
handelt op gebieden waarop de burgers een 
ingrijpen van de Unie verwachten. 
Derhalve moet met name erop worden gelet 
dat samenhang bestaat tussen het 
toepassingsgebied en de omvang van de 
financiële middelen van het Fonds, opdat 
de Gemeenschap onder alle 
omstandigheden in een grotere en steeds 
groter wordende Unie aan de 
verwachtingen van de burgers kan voldoen. 
Dit betekent enerzijds dat een te grote 
verruiming van het toepassingsgebied moet 
worden voorkomen en dat anderzijds de 
Gemeenschap op de duidelijke afgebakende 
toepassingsgebieden, zelfs in bijzondere 
crisisjaren, over toereikende middelen moet 
beschikken. 

Or. pt

Motivering

Door dit amendement wordt de rol van het Solidariteitsfonds versterkt, dat de Gemeenschap in 
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staat stelt in geval van grote rampen of ernstige crises op te treden.

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 17
Overweging 2

(2) De Gemeenschap zou in die gevallen ook 
solidair moeten zijn met de landen waarmee 
wordt onderhandeld over toetreding tot de 
Europese Unie.

(2) De Gemeenschap zou in die gevallen ook 
solidair moeten zijn met de landen waarmee 
wordt onderhandeld over toetreding tot de 
Europese Unie, waardoor het noodzakelijk 
wordt in een ander noodinstrument te 
voorzien dat de Unie in staat stelt aan de 
behoeften te beantwoorden in geval van een 
grote ramp.

Or. es

Motivering

Hoewel de financiële middelen tot nu toe toereikend waren om aan alle verzoeken om financiële 
bijstand te voldoen, valt te betwijfelen dat het fonds in geval van een grote ramp als een 
aardbeving in alle behoeften zou kunnen voorzien.

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 18
Overweging 3

(3) Grote rampen of ernstige crisissituaties 
kunnen natuurlijke, industriële of 
technologische oorzaken hebben, 
waaronder verontreiniging van de zee en 
gevaren als gevolg van straling, of kunnen 
ontstaan door noodsituaties op het gebied 
van de volksgezondheid, met name een 
officieel erkende grieppandemie, of 
terroristische aanslagen. De bestaande 
instrumenten op het gebied van economische 
en sociale cohesie maken de financiering 
mogelijk van maatregelen om risico’s te 
voorkomen of verwoeste infrastructuur te 
herstellen. Via het Europees 
Solidariteitsfonds, dat opgericht werd bij 
verordening (EG) nr. 2012/2002, kan de 
Gemeenschap noodhulp mobiliseren om te 
voldoen aan de directe behoeften van de 
bevolking en bij te dragen aan het snelle 
herstel van beschadigde belangrijke 
infrastructuur, zodat de economische 
activiteit in getroffen gebieden kan worden 
hervat. Het Solidariteitsfonds is echter 

(3) Grote rampen of ernstige crisissituaties
hebben veelal natuurlijke, industriële of 
technologische oorzaken. De bestaande 
instrumenten op het gebied van economische 
en sociale cohesie maken de financiering 
mogelijk van maatregelen om risico’s te 
voorkomen of verwoeste infrastructuur te 
herstellen. Via het Europees 
Solidariteitsfonds, dat opgericht werd bij 
Verordening (EG) nr. 2012/2002, kan de 
Gemeenschap noodhulp mobiliseren om te 
voldoen aan de directe behoeften van de 
getroffen personen en bij te dragen aan het 
snelle herstel van beschadigde belangrijke 
infrastructuur, zodat de economische en 
sociale activiteit in getroffen gebieden kan 
worden hervat. Hoewel het 
Solidariteitsfonds echter voornamelijk 
bedoeld is voor natuurrampen, moet de 
Europese Unie de beschikking hebben over 
een solide en flexibel instrument om de 
Gemeenschap in staat te stellen een 
duidelijk signaal te geven aan de burgers 
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voornamelijk bedoeld voor natuurrampen.
De Gemeenschap moet ook de mogelijkheid 
hebben hulp te verlenen bij crises die niet 
door de natuur veroorzaakt zijn.

die zijn getroffen door een ernstige 
noodsituatie, zoals een terroristische 
aanslag.

Or. es

Motivering

De Unie moet er bij haar optreden meer dan ooit naar streven zo dicht mogelijk bij de burgers te 
staan. Mensen die door een incident of een ramp worden getroffen, zijn te beschouwen als 
slachtoffers wanneer hun levensomstandigheden veranderen, zij het in economisch of in 
psychologisch opzicht. 

Amendement ingediend door Luis Manuel Capoulas Santos

Amendement 19
Overweging 3

(3) Grote rampen of ernstige crisissituaties 
kunnen natuurlijke, industriële of 
technologische oorzaken hebben, waaronder 
verontreiniging van de zee en gevaren als 
gevolg van straling, of kunnen ontstaan door 
noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid, met name een officieel 
erkende grieppandemie, of terroristische 
aanslagen. De bestaande instrumenten op het 
gebied van economische en sociale cohesie 
maken de financiering mogelijk van 
maatregelen om risico’s te voorkomen of 
verwoeste infrastructuur te herstellen. Via 
het Europees Solidariteitsfonds, dat 
opgericht werd bij verordening (EG) nr. 
2012/2002, kan de Gemeenschap noodhulp 
mobiliseren om te voldoen aan de directe 
behoeften van de bevolking en bij te dragen 
aan het snelle herstel van beschadigde 
belangrijke infrastructuur, zodat de 
economische activiteit in getroffen gebieden 
kan worden hervat. Het Solidariteitsfonds is 
echter voornamelijk bedoeld voor 
natuurrampen. De Gemeenschap moet ook 
de mogelijkheid hebben hulp te verlenen bij 
crises die niet door de natuur veroorzaakt 
zijn.

(3) Grote rampen of ernstige crisissituaties 
kunnen het gevolg zijn van 
natuurverschijnselen die een rechtstreeks 
verwoestend effect hebben, zoals 
overstromingen of bosbranden, of door een 
langzame ontwikkeling zijn gekenmerkt, 
zoals droogte, kunnen industriële of 
technologische oorzaken hebben, waaronder 
verontreiniging van de zee en gevaren als 
gevolg van straling, of kunnen ontstaan door 
noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid, met name een officieel 
erkende grieppandemie, of terroristische 
aanslagen. De bestaande instrumenten op het 
gebied van economische en sociale cohesie 
maken de financiering mogelijk van 
maatregelen om risico’s te voorkomen of 
verwoeste infrastructuur te herstellen. Via 
het Europees Solidariteitsfonds, dat 
opgericht werd bij verordening (EG) nr. 
2012/2002, kan de Gemeenschap noodhulp 
mobiliseren om te voldoen aan de directe 
behoeften van de bevolking en bij te dragen 
aan het snelle herstel van beschadigde 
belangrijke infrastructuur, zodat de 
economische activiteit in getroffen gebieden 
kan worden hervat. Het Solidariteitsfonds is 
echter voornamelijk bedoeld voor 
natuurrampen. De Gemeenschap moet ook 
de mogelijkheid hebben hulp te verlenen bij 
crises die niet door de natuur veroorzaakt 
zijn.
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Or. pt

Motivering

Bij gebrek aan een duidelijke definitie van 'natuurrampen' is het goed om de meest voorkomende 
situaties te noemen. Er moet tevens rekening worden gehouden met responscapaciteit voor 
natuurrampen die het gevolg zijn van langzame ontwikkelingen, zoals droogte.

Amendement ingediend door Luis Manuel Capoulas Santos

Amendement 20
Overweging 3

(3) Grote rampen of ernstige crisissituaties 
kunnen natuurlijke, industriële of 
technologische oorzaken hebben, waaronder 
verontreiniging van de zee en gevaren als 
gevolg van straling, of kunnen ontstaan door 
noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid, met name een officieel 
erkende grieppandemie, of terroristische 
aanslagen. De bestaande instrumenten op het 
gebied van economische en sociale cohesie 
maken de financiering mogelijk van 
maatregelen om risico’s te voorkomen of 
verwoeste infrastructuur te herstellen. Via 
het Europees Solidariteitsfonds, dat 
opgericht werd bij verordening (EG) nr. 
2012/2002, kan de Gemeenschap noodhulp 
mobiliseren om te voldoen aan de directe 
behoeften van de bevolking en bij te dragen 
aan het snelle herstel van beschadigde 
belangrijke infrastructuur, zodat de 
economische activiteit in getroffen gebieden 
kan worden hervat. Het Solidariteitsfonds is 
echter voornamelijk bedoeld voor 
natuurrampen. De Gemeenschap moet ook 
de mogelijkheid hebben hulp te verlenen bij 
crises die niet door de natuur veroorzaakt 
zijn.

(3) Grote rampen of ernstige crisissituaties 
kunnen natuurlijke, industriële of 
technologische oorzaken hebben, waaronder 
verontreiniging van de zee en gevaren als 
gevolg van straling, of kunnen ontstaan door 
noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid, met name een officieel 
erkende grieppandemie, of terroristische 
aanslagen. De bestaande instrumenten op het 
gebied van economische en sociale cohesie 
maken de financiering mogelijk van 
maatregelen om risico’s te voorkomen of 
verwoeste infrastructuur te herstellen. Via 
het Europees Solidariteitsfonds, dat 
opgericht werd bij verordening (EG) nr. 
2012/2002, kan de Gemeenschap noodhulp 
mobiliseren om te voldoen aan de directe 
behoeften van de bevolking en bij te dragen 
aan het snelle herstel van beschadigde 
belangrijke infrastructuur, evenals aan het 
behoud van het getroffen productieve 
potentieel, met name vee van grote 
genetische en reprodcutieve waarde, zodat 
de economische activiteit in getroffen 
gebieden kan worden hervat. Het 
Solidariteitsfonds is echter voornamelijk 
bedoeld voor natuurrampen. De 
Gemeenschap moet ook de mogelijkheid 
hebben hulp te verlenen bij crises die niet
door de natuur veroorzaakt zijn.

Or. pt

Motivering

Bij gebrek aan een duidelijke definitie van 'natuurrampen' is het goed om de meest voorkomende 
situaties te noemen. Er moet tevens rekening worden gehouden met responscapaciteit voor 
natuurrampen die het gevolg zijn van langzame ontwikkelingen, zoals droogte.
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Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 21
Overweging 3

(3) Grote rampen of ernstige crisissituaties 
kunnen natuurlijke, industriële of 
technologische oorzaken hebben, waaronder 
verontreiniging van de zee en gevaren als 
gevolg van straling, of kunnen ontstaan door 
noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid, met name een officieel 
erkende grieppandemie, of terroristische 
aanslagen. De bestaande instrumenten op het 
gebied van economische en sociale cohesie 
maken de financiering mogelijk van 
maatregelen om risico’s te voorkomen of 
verwoeste infrastructuur te herstellen. Via 
het Europees Solidariteitsfonds, dat 
opgericht werd bij verordening (EG) nr. 
2012/2002, kan de Gemeenschap noodhulp 
mobiliseren om te voldoen aan de directe 
behoeften van de bevolking en bij te dragen 
aan het snelle herstel van beschadigde 
belangrijke infrastructuur, zodat de 
economische activiteit in getroffen gebieden 
kan worden hervat. Het Solidariteitsfonds is 
echter voornamelijk bedoeld voor 
natuurrampen. De Gemeenschap moet ook 
de mogelijkheid hebben hulp te verlenen bij 
crises die niet door de natuur veroorzaakt 
zijn.

(3) Grote rampen of ernstige crisissituaties 
kunnen natuurlijke, industriële of 
technologische oorzaken hebben, waaronder 
verontreiniging van de zee en gevaren als 
gevolg van straling, of kunnen ontstaan door 
noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid, met name een officieel 
erkende grieppandemie, terroristische 
aanslagen, branden, droogte of 
overstromingen. De bestaande instrumenten 
op het gebied van economische en sociale 
cohesie maken de financiering mogelijk van 
maatregelen om risico’s te voorkomen of 
verwoeste infrastructuur te herstellen. Via 
het Europees Solidariteitsfonds, dat 
opgericht werd bij verordening (EG) nr. 
2012/2002, kan de Gemeenschap noodhulp 
mobiliseren om te voldoen aan de directe 
behoeften van de bevolking en bij te dragen 
aan het snelle herstel van beschadigde 
belangrijke infrastructuur, zodat de 
economische activiteit in getroffen gebieden 
kan worden hervat. Het Solidariteitsfonds is 
echter voornamelijk bedoeld voor 
natuurrampen. De Gemeenschap moet ook 
de mogelijkheid hebben hulp te verlenen bij 
crises die niet door de natuur veroorzaakt 
zijn, waarbij niet met zekerheid is aan te 
wijzen wie ervoor verantwoordelijk is.

Or. pt

Motivering

Dit amendement heeft ten doel alle mogelijke soorten natuurrampen op te nemen in de 
verordening.

Amendement ingediend door Alfonso Andria

Amendement 22
Overweging 3

(3) Grote rampen of ernstige crisissituaties
kunnen natuurlijke, industriële of 
technologische oorzaken hebben, waaronder 
verontreiniging van de zee en gevaren als 

(3) Grote milieurampen, industriële en 
technische rampen kunnen natuurlijke of 
menselijke oorzaken hebben, waaronder 
verontreiniging van de zee en gevaren als 
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gevolg van straling, of kunnen ontstaan door 
noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid, met name een officieel 
erkende grieppandemie, of terroristische 
aanslagen. De bestaande instrumenten op het 
gebied van economische en sociale cohesie 
maken de financiering mogelijk van 
maatregelen om risico’s te voorkomen of 
verwoeste infrastructuur te herstellen. Via 
het Europees Solidariteitsfonds, dat 
opgericht werd bij verordening (EG) nr. 
2012/2002, kan de Gemeenschap noodhulp 
mobiliseren om te voldoen aan de directe 
behoeften van de bevolking en bij te dragen 
aan het snelle herstel van beschadigde 
belangrijke infrastructuur, zodat de 
economische activiteit in getroffen gebieden
kan worden hervat. Het Solidariteitsfonds is 
echter voornamelijk bedoeld voor 
natuurrampen. De Gemeenschap moet ook 
de mogelijkheid hebben hulp te verlenen bij 
crises die niet door de natuur veroorzaakt 
zijn.

gevolg van straling, of kunnen ontstaan door 
noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid, met name een officieel 
erkende grieppandemie, of terroristische 
aanslagen. De bestaande instrumenten op het 
gebied van economische en sociale cohesie 
maken de financiering mogelijk van 
maatregelen om risico’s te voorkomen of 
verwoeste infrastructuur te herstellen. Via 
het Europees Solidariteitsfonds, dat 
opgericht werd bij verordening (EG) nr. 
2012/2002, kan de Gemeenschap noodhulp 
mobiliseren om te voldoen aan de directe 
behoeften van de bevolking en bij te dragen 
aan het snelle herstel van beschadigde 
belangrijke infrastructuur, zodat de 
economische activiteit in getroffen gebieden 
kan worden hervat. Het Solidariteitsfonds is 
echter voornamelijk bedoeld voor 
natuurrampen. De Gemeenschap moet ook 
de mogelijkheid hebben hulp te verlenen bij 
crises die niet door de natuur veroorzaakt 
zijn.

Or. it

Motivering

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen 'milieurampen' en crisissituaties, die 
uiteenlopende oorzaken en gevolgen hebben. Bovendien kan het begrip 'natuurramp' misleidend 
zijn, omdat daarmee situaties buiten de werkingssfeer van de verordening zouden vallen die geen 
natuurlijke oorzaken hebben, maar, bijvoorbeeld in het geval van bosbranden, opzettelijk of per 
ongeluk door mensen zijn teweeggebracht. Het is daarom beter de uitdrukking 'milieuramp' te 
gebruiken, waarmee eerder naar de gevolgen van een ramp wordt verwezen dan naar de 
oorzaken ervan.

Amendement ingediend door Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Amendement 23
Overweging 3

(3) Grote rampen of ernstige crisissituaties 
kunnen natuurlijke, industriële of 
technologische oorzaken hebben, waaronder 
verontreiniging van de zee en gevaren als 
gevolg van straling, of kunnen ontstaan door 
noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid, met name een officieel 
erkende grieppandemie, of terroristische 
aanslagen. De bestaande instrumenten op 
het gebied van economische en sociale 

(3) Grote rampen of ernstige crisissituaties 
kunnen natuurlijke, industriële of 
technologische oorzaken hebben, waaronder 
verontreiniging van de zee en gevaren als 
gevolg van straling, of kunnen ontstaan door 
noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid, met name een officieel 
erkende grieppandemie. De bestaande 
instrumenten op het gebied van economische 
en sociale cohesie maken de financiering 
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cohesie maken de financiering mogelijk van 
maatregelen om risico’s te voorkomen of 
verwoeste infrastructuur te herstellen. Via 
het Europees Solidariteitsfonds, dat 
opgericht werd bij verordening (EG) nr. 
2012/2002, kan de Gemeenschap noodhulp 
mobiliseren om te voldoen aan de directe 
behoeften van de bevolking en bij te dragen 
aan het snelle herstel van beschadigde 
belangrijke infrastructuur, zodat de 
economische activiteit in getroffen gebieden 
kan worden hervat. Het Solidariteitsfonds is 
echter voornamelijk bedoeld voor 
natuurrampen. De Gemeenschap moet ook 
de mogelijkheid hebben hulp te verlenen bij 
crises die niet door de natuur veroorzaakt 
zijn.

mogelijk van maatregelen om risico’s te 
voorkomen of verwoeste infrastructuur te 
herstellen. Via het Europees 
Solidariteitsfonds, dat opgericht werd bij 
Verordening (EG) nr. 2012/2002, kan de 
Gemeenschap noodhulp mobiliseren om te 
voldoen aan de directe behoeften van de 
bevolking en bij te dragen aan het snelle 
herstel van beschadigde belangrijke 
infrastructuur, zodat de economische 
activiteit in getroffen gebieden kan worden 
hervat. Het Solidariteitsfonds is echter 
voornamelijk bedoeld voor natuurrampen. 
De Gemeenschap moet ook de mogelijkheid 
hebben hulp te verlenen bij crises die niet 
door de natuur veroorzaakt zijn.

Or. en

Motivering

Gezien de beperkte financiële middelen van het fonds en de vage definitie van het woord 
"terrorisme" dienen de middelen van het fonds alleen te worden gebruikt ter compensatie van 
schade als gevolg van grote rampen or ernstige crisissituaties.

Amendement ingediend door Simon Busuttil

Amendement 24
Overweging 3

(3) Grote rampen of ernstige crisissituaties 
kunnen natuurlijke, industriële of 
technologische oorzaken hebben, waaronder 
verontreiniging van de zee en gevaren als 
gevolg van straling, of kunnen ontstaan door 
noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid, met name een officieel 
erkende grieppandemie, of terroristische 
aanslagen. De bestaande instrumenten op 
het gebied van economische en sociale 
cohesie maken de financiering mogelijk van 
maatregelen om risico’s te voorkomen of 
verwoeste infrastructuur te herstellen. Via 
het Europees Solidariteitsfonds, dat 
opgericht werd bij verordening (EG) nr. 
2012/2002, kan de Gemeenschap noodhulp 
mobiliseren om te voldoen aan de directe 
behoeften van de bevolking en bij te dragen 
aan het snelle herstel van beschadigde 
belangrijke infrastructuur, zodat de 

(3) Grote rampen of ernstige crisissituaties 
kunnen natuurlijke, industriële of 
technologische oorzaken hebben, waaronder 
verontreiniging van de zee en gevaren als 
gevolg van straling, of kunnen ontstaan door 
noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid of terreuraanvallen. De 
bestaande instrumenten op het gebied van 
economische en sociale cohesie maken de 
financiering mogelijk van maatregelen om 
risico’s te voorkomen of verwoeste 
infrastructuur te herstellen. Via het Europees 
Solidariteitsfonds, dat opgericht werd bij 
Verordening (EG) nr. 2012/2002, kan de 
Gemeenschap noodhulp mobiliseren om te 
voldoen aan de directe behoeften van de 
bevolking en bij te dragen aan het snelle 
herstel van beschadigde belangrijke 
infrastructuur, zodat de economische 
activiteit in getroffen gebieden kan worden 
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economische activiteit in getroffen gebieden 
kan worden hervat. Het Solidariteitsfonds is 
echter voornamelijk bedoeld voor 
natuurrampen. De Gemeenschap moet ook 
de mogelijkheid hebben hulp te verlenen bij 
crises die niet door de natuur veroorzaakt 
zijn.

hervat. Het Solidariteitsfonds is echter 
voornamelijk bedoeld voor natuurrampen. 
De Gemeenschap moet ook de mogelijkheid 
hebben hulp te verlenen bij crises die niet 
door de natuur veroorzaakt zijn.

Or. en

Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Amendement 25
Overweging 3

(3) Grote rampen of ernstige crisissituaties 
kunnen natuurlijke, industriële of 
technologische oorzaken hebben, waaronder 
verontreiniging van de zee en gevaren als 
gevolg van straling, of kunnen ontstaan door 
noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid, met name een officieel 
erkende grieppandemie, of terroristische 
aanslagen. De bestaande instrumenten op het 
gebied van economische en sociale cohesie 
maken de financiering mogelijk van 
maatregelen om risico’s te voorkomen of 
verwoeste infrastructuur te herstellen. Via 
het Europees Solidariteitsfonds, dat 
opgericht werd bij verordening (EG) nr. 
2012/2002, kan de Gemeenschap noodhulp 
mobiliseren om te voldoen aan de directe 
behoeften van de bevolking en bij te dragen 
aan het snelle herstel van beschadigde 
belangrijke infrastructuur, zodat de 
economische activiteit in getroffen gebieden 
kan worden hervat. Het Solidariteitsfonds is 
echter voornamelijk bedoeld voor 
natuurrampen. De Gemeenschap moet ook 
de mogelijkheid hebben hulp te verlenen bij 
crises die niet door de natuur veroorzaakt 
zijn.

(3) Grote rampen of ernstige crisissituaties 
kunnen natuurlijke, industriële of 
technologische oorzaken hebben, waaronder 
verontreiniging van de zee, overstromingen, 
branden, droogte, vorst en gevaren als 
gevolg van straling, of kunnen ontstaan door 
noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid, met name een officieel 
erkende grieppandemie, of terroristische 
aanslagen. De bestaande instrumenten op het 
gebied van economische en sociale cohesie 
maken de financiering mogelijk van 
maatregelen om risico’s te voorkomen of 
verwoeste infrastructuur te herstellen. Via 
het Europees Solidariteitsfonds, dat 
opgericht werd bij Verordening (EG) nr. 
2012/2002, kan de Gemeenschap noodhulp 
mobiliseren om te voldoen aan de directe 
behoeften van de bevolking en bij te dragen 
aan het snelle herstel van beschadigde 
belangrijke infrastructuur, zodat de 
economische activiteit in getroffen gebieden 
kan worden hervat. Het Solidariteitsfonds is 
echter voornamelijk bedoeld voor 
natuurrampen. De Gemeenschap moet ook 
de mogelijkheid hebben hulp te verlenen bij 
crises die niet door de natuur veroorzaakt 
zijn.

Or. es

Motivering

Droogte en vorst moeten als ernstige natuurrampen worden beschouwd gezien de mate en aard 
van de door deze natuurverschijnselen berokkende schade in de landbouw en vanwege de 
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omvang van de langetermijneffecten daarvan voor de economie van de getroffen gebieden.

Amendement ingediend door Pedro Guerreiro

Amendement 26
Overweging 3

(3) Grote rampen of ernstige crisissituaties 
kunnen natuurlijke, industriële of 
technologische oorzaken hebben, waaronder 
verontreiniging van de zee en gevaren als 
gevolg van straling, of kunnen ontstaan door 
noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid, met name een officieel 
erkende grieppandemie, of terroristische 
aanslagen. De bestaande instrumenten op het 
gebied van economische en sociale cohesie 
maken de financiering mogelijk van 
maatregelen om risico’s te voorkomen of 
verwoeste infrastructuur te herstellen. Via 
het Europees Solidariteitsfonds, dat 
opgericht werd bij verordening (EG) nr. 
2012/2002, kan de Gemeenschap noodhulp 
mobiliseren om te voldoen aan de directe 
behoeften van de bevolking en bij te dragen 
aan het snelle herstel van beschadigde 
belangrijke infrastructuur, zodat de 
economische activiteit in getroffen gebieden 
kan worden hervat. Het Solidariteitsfonds is 
echter voornamelijk bedoeld voor 
natuurrampen. De Gemeenschap moet ook 
de mogelijkheid hebben hulp te verlenen bij 
crises die niet door de natuur veroorzaakt 
zijn.

(3) Grote rampen of ernstige crisissituaties 
kunnen natuurlijke, industriële of 
technologische oorzaken hebben, waaronder 
verontreiniging van de zee en gevaren als 
gevolg van straling, of kunnen ontstaan door 
noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid, met name een officieel 
erkende grieppandemie, of terroristische 
aanslagen. De bestaande instrumenten op het 
gebied van economische en sociale cohesie 
maken de financiering mogelijk van 
maatregelen om risico’s te voorkomen of 
verwoeste infrastructuur te herstellen. Via 
het Europees Solidariteitsfonds, dat 
opgericht werd bij verordening (EG) nr. 
2012/2002, kan de Gemeenschap noodhulp 
mobiliseren om te voldoen aan de directe 
behoeften van de bevolking en bij te dragen 
aan het snelle herstel van beschadigde 
belangrijke infrastructuur, zodat de 
economische activiteit in getroffen gebieden 
kan worden hervat en de werkgelegenheid 
daar behouden blijft. Het Solidariteitsfonds 
is echter voornamelijk bedoeld voor 
natuurrampen. De Gemeenschap moet ook 
de mogelijkheid hebben hulp te verlenen bij 
crises die niet door de natuur veroorzaakt 
zijn.

Or. pt

Motivering

Het is belangrijk de kwestie van de werkgelegenheid te benadrukken.

Amendement ingediend door Sérgio Marques

Amendement 27
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) De ervaringen die gedurende de 
eerste vijf jaar zijn opgedaan met het 
Solidariteitsfonds hebben aangetoond dat 
het noodzakelijk is duidelijkheid te 
scheppen met betrekking tot het gebruik 
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van het fonds in het geval van 
natuurrampen. Financiële ondersteuning is 
zowel nodig in geval van snel onstaande 
rampen die zich ogenblikkelijk doen 
gevoelen (zoals aardbevingen, 
overstromingen en bosbranden) als in geval 
van rampen die het gevolg zijn van 
langzame ontwikkelingen of een continue 
verslechtering van een bepaalde situatie 
(zoals ernstige of extreme droogte of 
epidemieën). Een dergelijke classificatie 
maakt het, vooral in het laatste geval, nodig 
in deze verordening te bepalen vanaf welk 
moment een gebeurtenis als ramp te 
beschouwen is en de criteria met betrekking 
tot voor steun in aanmerking komende 
rampen aan te passen, teneinde rekening te 
houden met de kenmerken, intensiteit en 
duur van de oorzaken, opdat is 
gewaarborgd dat het fonds van toepassing 
is op de bij elk type ramp te treffen
specifieke maatregelen.

Or. pt

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 28
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) Financiële ondersteuning moet 
zowel worden verleend in geval van snel 
onstaande rampen die zich ogenblikkelijk 
doen gevoelen (zoals aardbevingen, 
overstromingen en bosbranden) als in geval 
van rampen die het gevolg zijn van 
langzame ontwikkelingen of een continue 
verslechtering van een bepaalde situatie 
(met name ernstige of extreme droogte of 
epidemieën). Een dergelijke classificatie 
maakt het nodig in deze verordening te 
bepalen vanaf welk moment een 
gebeurtenis als ramp te beschouwen is en 
de criteria met betrekking tot voor steun in 
aanmerking komende rampen aan te 
passen, teneinde rekening te houden met de 
kenmerken, intensiteit en duur van de 
oorzaken, opdat is gewaarborgd dat het 
fonds van toepassing is op de bij elk type 
ramp te treffen specifieke maatregelen.
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Or. pt

Motivering

Dit amendement heeft ten doel te bepalen vanaf welk moment een gebeurtenis als ramp kan 
worden beschouwd, teneinde de criteria met betrekking tot voor steun in aanmerking komende 
rampen aan te passen.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 29
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) Het fonds moet tevens worden 
gebruikt voor het verlenen van bijstand in 
geval van directe bedreigingen voor de 
volksgezondheid die grensoverschrijdende 
gevolgen in de lidstaten kunnen hebben.

Or. el

Amendement ingediend door Jamila Madeira

Amendement 30
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) Gemeenschapssteun moet zowel 
worden verleend in geval van snel 
onstaande rampen die zich ogenblikkelijk 
doen gevoelen als in geval van rampen die 
het gevolg zijn van langzame 
ontwikkelingen of een continue 
verslechtering van een bepaalde situatie, 
zoals in het geval van droogte. 

Or. pt

Motivering

In het geval van aardbevingen, overstromingen of branden is het niet moeilijk het directe gevaar 
in te schatten. Dit kan echter veel langer duren in gevallen van droogte, waarbij de veroorzaakte 
schade weliswaar even ernstig is, maar op korte termijn moeilijk valt vast te stellen.

Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Amendement 31
Overweging 5

(5) Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel worden maatregelen 
in het kader van deze verordening beperkt 

(5) Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel worden maatregelen 
in het kader van deze verordening beperkt 
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tot grote rampen. De definitie daarvan hangt 
af van het gebied, maar er moet een zekere 
politieke flexibiliteit mogelijk zijn voor 
gevallen waarin de gevolgen van een ramp 
bijzonder ernstig zijn, maar deze vanwege 
de aard van de ramp niet op basis van louter 
de fysieke schade kunnen worden 
beoordeeld, zoals bijvoorbeeld met name het 
geval is bij grote gevaren voor de 
volksgezondheid of terroristische aanslagen. 
Er zal rekening worden gehouden met de 
bijzondere situatie van afgelegen en 
geïsoleerde gebieden, zoals de insulaire en 
ultraperifere gebieden.

tot grote rampen. De definitie daarvan hangt 
af van het gebied, maar er moet een zekere 
politieke flexibiliteit mogelijk zijn voor 
gevallen waarin de gevolgen van een ramp 
bijzonder ernstig zijn, maar deze vanwege 
de aard van de ramp niet op basis van louter 
de fysieke schade kunnen worden 
beoordeeld, zoals bijvoorbeeld met name het 
geval is bij grote gevaren voor de 
volksgezondheid of terroristische aanslagen.
Regio's kunnen eveneens in aanmerking 
komen voor steun uit het fonds wanneer 
zich daar buitengewone rampen, met name 
natuurrampen, hebben voorgedaan die de 
meerderheid van hun inwoners treffen en 
ernstige gevolgen voor de 
levensomstandigheden en de economische 
stabiliteit in die regio's hebben. Er zal 
rekening worden gehouden met de 
bijzondere situatie van afgelegen en 
geïsoleerde gebieden, zoals de insulaire en 
ultraperifere gebieden.

Or. es

Motivering

De regionale component van het Solidariteitsfonds is in het kader van de bestaande verordening 
van grote waarde gebleken omdat het daardoor mogelijk is steun te verlenen in geval van 
rampen met een regionaal karakter, waarbij weliswaar de berokkende schade de globale 
drempelwaarden niet heeft bereikt, maar toch sprake is van grote verliezen in de getroffen 
regio's. Deze regionale component moet derhalve in de nieuwe verordening worden 
gehandhaafd.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 32
Overweging 5

(5) Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel worden maatregelen 
in het kader van deze verordening beperkt 
tot grote rampen. De definitie daarvan hangt 
af van het gebied, maar er moet een zekere 
politieke flexibiliteit mogelijk zijn voor 
gevallen waarin de gevolgen van een ramp 
bijzonder ernstig zijn, maar deze vanwege 
de aard van de ramp niet op basis van 
louter de fysieke schade kunnen worden 
beoordeeld, zoals bijvoorbeeld met name 
het geval is bij grote gevaren voor de 

(5) Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel worden maatregelen 
in het kader van deze verordening beperkt 
tot grote rampen. De definitie daarvan hangt 
af van het gebied. Bij een terroristische 
aanslag moet de Gemeenschap ook kunnen 
reageren op gevallen waarin de fysieke 
schade weliswaar niet voldoet aan het 
kwantitatieve criterium om een beroep op 
het Fonds te kunnen doen, maar de 
gevolgen van de aanslag zo ernstig zijn dat 
communautaire solidariteit dringend 
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volksgezondheid of terroristische 
aanslagen. Er zal rekening worden 
gehouden met de bijzondere situatie van 
afgelegen en geïsoleerde gebieden, zoals de 
insulaire en ultraperifere gebieden.

geboden is. Er zal rekening worden 
gehouden met de bijzondere situatie van 
afgelegen en geïsoleerde gebieden, zoals de 
insulaire en ultraperifere gebieden, op basis
van een versterkt partnerschap.

Or. pt

Motivering

Dit amendement stemt overeen met de tekst van de rapporteur en heeft ten doel te verduidelijken 
hoe de Gemeenschap dient te reageren op extreme situaties die het gevolg zijn van terroristische 
aanslagen, waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met de betrekkingen tussen 
afgelegen, geïsoleerde, insulaire en perifere gebieden en de Gemeenschap.

Amendement ingediend door Alfonso Andria

Amendement 33
Overweging 5

(5) Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel worden maatregelen 
in het kader van deze verordening beperkt 
tot grote rampen. De definitie daarvan 
hangt af van het gebied, maar er moet een 
zekere politieke flexibiliteit mogelijk zijn 
voor gevallen waarin de gevolgen van een 
ramp bijzonder ernstig zijn, maar deze 
vanwege de aard van de ramp niet op basis 
van louter de fysieke schade kunnen worden 
beoordeeld, zoals bijvoorbeeld met name 
het geval is bij grote gevaren voor de 
volksgezondheid of terroristische 
aanslagen. Er zal rekening worden 
gehouden met de bijzondere situatie van 
afgelegen en geïsoleerde gebieden, zoals de 
insulaire en ultraperifere gebieden.

(5) Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel worden maatregelen 
in het kader van deze verordening beperkt 
tot grote rampen. De Commissie moet ook 
kunnen reageren op situaties die worden 
veroorzaakt door grote gevaren voor de 
volksgezondheid en terroristische 
aanslagen, waarvan de gevolgen niet op 
basis van louter de fysieke schade kunnen 
worden beoordeeld, maar waarin de 
Gemeenschap snel en coherent solidariteit 
moet betuigen. Er zal rekening worden 
gehouden met de bijzondere situatie van 
afgelegen en geïsoleerde gebieden, zoals de 
insulaire en ultraperifere gebieden.

Or. it

Motivering

Het is niet raadzaam deze zeer vage en dubbelzinnige formulering van de Commissie te 
aanvaarden ('een zekere politieke flexibiliteit'), wanneer zij in staat wordt gesteld het fonds te 
activeren in geval van noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid en terroristische 
aanslagen.

Amendement ingediend door Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Amendement 34
Overweging 5
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(5) Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel worden maatregelen 
in het kader van deze verordening beperkt 
tot grote rampen. De definitie daarvan hangt 
af van het gebied, maar er moet een zekere 
politieke flexibiliteit mogelijk zijn voor 
gevallen waarin de gevolgen van een ramp 
bijzonder ernstig zijn, maar deze vanwege 
de aard van de ramp niet op basis van louter 
de fysieke schade kunnen worden 
beoordeeld, zoals bijvoorbeeld met name het 
geval is bij grote gevaren voor de 
volksgezondheid of terroristische 
aanslagen. Er zal rekening worden 
gehouden met de bijzondere situatie van 
afgelegen en geïsoleerde gebieden, zoals de 
insulaire en ultraperifere gebieden.

(5) Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel worden maatregelen 
in het kader van deze verordening beperkt 
tot grote rampen. De definitie daarvan hangt 
af van het gebied, maar er moet een zekere, 
beperkte politieke flexibiliteit mogelijk zijn 
voor gevallen waarin de gevolgen van een 
ramp bijzonder ernstig zijn, maar deze 
vanwege de aard van de ramp niet op basis 
van louter de fysieke schade kunnen worden 
beoordeeld, zoals bijvoorbeeld met name het 
geval is bij grote gevaren voor de 
volksgezondheid.

Or. en

Motivering

Alle regio's van de EU-lidstaten moeten gelijk worden behandeld wat betreft de steun die hun in 
het kader van het SFEU wordt verleend.

Amendement ingediend door Luis Manuel Capoulas Santos

Amendement 35
Overweging 5

(5) Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel worden maatregelen 
in het kader van deze verordening beperkt 
tot grote rampen. De definitie daarvan hangt 
af van het gebied, maar er moet een zekere 
politieke flexibiliteit mogelijk zijn voor 
gevallen waarin de gevolgen van een ramp 
bijzonder ernstig zijn, maar deze vanwege 
de aard van de ramp niet op basis van louter 
de fysieke schade kunnen worden 
beoordeeld, zoals bijvoorbeeld met name het 
geval is bij grote gevaren voor de 
volksgezondheid of terroristische aanslagen. 
Er zal rekening worden gehouden met de 
bijzondere situatie van afgelegen en 
geïsoleerde gebieden, zoals de insulaire en 
ultraperifere gebieden.

(5) Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel worden maatregelen 
in het kader van deze verordening beperkt 
tot grote rampen. De definitie daarvan hangt 
af van het gebied, maar er moet een zekere 
politieke flexibiliteit mogelijk zijn voor 
gevallen waarin de gevolgen van een ramp 
bijzonder ernstig zijn, maar deze vanwege 
de aard van de ramp niet op basis van louter 
de fysieke schade kunnen worden 
beoordeeld, zoals bijvoorbeeld met name het 
geval is bij zich langzaam ontwikkelende 
rampen zoals droogte, grote gevaren voor 
de volksgezondheid of terroristische 
aanslagen. Er zal rekening worden gehouden 
met de bijzondere situatie van afgelegen en 
geïsoleerde gebieden, zoals de insulaire en 
ultraperifere gebieden.

Or. pt
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Motivering

Droogte is een zich langzaam ontwikkelende ramp met bijzonder ernstige gevolgen. Het is 
daarrom van cruciaal belang dat bij de classificatie van deze natuurramp politieke criteria in 
aanmerking worden genomen.

Amendement ingediend door Pedro Guerreiro

Amendement 36
Overweging 5

(5) Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel worden maatregelen 
in het kader van deze verordening beperkt 
tot grote rampen. De definitie daarvan hangt 
af van het gebied, maar er moet een zekere 
politieke flexibiliteit mogelijk zijn voor 
gevallen waarin de gevolgen van een ramp 
bijzonder ernstig zijn, maar deze vanwege 
de aard van de ramp niet op basis van louter 
de fysieke schade kunnen worden 
beoordeeld, zoals bijvoorbeeld met name 
het geval is bij grote gevaren voor de 
volksgezondheid of terroristische 
aanslagen. Er zal rekening worden 
gehouden met de bijzondere situatie van 
afgelegen en geïsoleerde gebieden, zoals de 
insulaire en ultraperifere gebieden.

(5) Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel worden maatregelen 
in het kader van deze verordening beperkt 
tot grote rampen. De definitie daarvan hangt 
af van het gebied, maar er moet een zekere 
politieke flexibiliteit mogelijk zijn voor 
gevallen waarin de gevolgen van een ramp 
bijzonder ernstig zijn, maar deze vanwege 
de aard van de ramp niet op basis van louter 
de fysieke schade kunnen worden 
beoordeeld. Er zal rekening worden 
gehouden met de bijzondere situatie van 
afgelegen en geïsoleerde gebieden, zoals de 
insulaire en ultraperifere gebieden.

Or. pt

Motivering

Een 'zekere politieke flexibiliteit' moet voor alle rampen en crises gelden die onder deze 
verordening vallen.

Amendement ingediend door Jamila Madeira

Amendement 37
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) Uit de ervaringen die gedurende de 
eerste vijf jaar zijn opgedaan met het 
Solidariteitsfonds is gebleken dat in geval 
van zich langzaam ontwikkelende rampen
moeilijk een beroep kan worden gedaan op 
het fonds. Deze verordening moet derhalve 
duidelijk definiëren vanaf welk moment 
een beroep op het fonds kan worden 
gedaan. Het is tevens dringend 
noodzakelijk de criteria met betrekking tot 
voor steun in aanmerking komende rampen 
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aan te passen aan de kenmerken, intensiteit 
en duur van de achterliggende oorzaken, 
opdat gewaarborgd is dat het fonds van 
toepassing is op de bij dit type ramp te 
treffen specifieke maatregelen.

Or. pt

Motivering

In het geval van aardbevingen, overstromingen of branden is het niet moeilijk het directe gevaar 
in te schatten. Dit kan echter veel langer duren in gevallen van droogte, waarbij de veroorzaakte 
schade weliswaar even ernstig is, maar op korte termijn moeilijk valt vast te stellen. 

Amendement ingediend door Pedro Guerreiro

Amendement 38
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) Om interventies te garanderen bij 
rampen van een weliswaar aanzienlijke 
omvang die echter niet voldoen aan de 
drempel om een beroep te kunnen doen op 
het fonds, is het in uitzonderingsgevallen 
ook mogelijk steun te verlenen wanneer de 
meerderheid van de bevolking van een 
bepaalde regio getroffen is door een ramp 
die ernstige en blijvende gevolgen heeft 
voor het dagelijks leven in die regio.

Or. pt

Motivering

Het is belangrijk om ook buitengewone regionale rampen in aanmerking te nemen – zie 
Verordening (EG) nr. 2012/2002.

Amendement ingediend door Pedro Guerreiro

Amendement 39
Overweging 5 ter (nieuw)

(5 ter) De ervaringen die gedurende de 
eerste vijf jaar zijn opgedaan met het 
Solidariteitsfonds tonen aan dat het 
noodzakelijk is duidelijkheid te scheppen 
met betrekking tot het gebruik van het 
fonds in het geval van natuurrampen. 
Financiële ondersteuning is zowel nodig in 
geval van snel onstaande rampen die zich 
ogenblikkelijk doen gevoelen (zoals 
aardbevingen, overstromingen en 
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bosbranden) als in geval van rampen die 
het gevolg zijn van langzame
ontwikkelingen of een continue 
verslechtering van een bepaalde situatie 
(zoals ernstige of extreme droogte of 
epidemieën). Een dergelijke classificatie 
maakt het, vooral in het laatste geval, nodig 
in deze verordening te bepalen vanaf welk 
moment een gebeurtenis als ramp te 
beschouwen is en de criteria met betrekking 
tot voor steun in aanmerking komende 
rampen aan te passen, teneinde rekening te 
houden met de kenmerken, intensiteit en 
duur van de oorzaken, opdat gewaarborgd 
is dat het fonds van toepassing is op de bij
elk type ramp te treffen specifieke 
maatregelen.

Or. pt

Motivering

In het licht van de sinds 2002 uit het Solidariteitsfonds gefinancierde maatregelen is het 
belangrijk een onderscheid te maken tussen snel ontstaande rampen zoals overstromingen en 
branden aan de ene kant en rampen als droogte en epidemieën, die zich langzamer ontwikkelen, 
aan de andere kant.

Amendement ingediend door Jean Marie Beaupuy

Amendement 40
Overweging 10

(10) Voorzichtig financieel beheer is 
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de
Gemeenschap hulp kan blijven verlenen als 
zich in hetzelfde jaar meerdere grote
rampen voordoen.

(10) Voorzichtig financieel beheer is 
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de
Gemeenschap hulp kan blijven verlenen 
wanneer zich binnen relatief kort 
tijdsbestek een opeenvolging van rampen 
voordoet.

Or. fr

Motivering

Het moet mogelijk zijn maatregelen uit het Solidariteitsfonds te financieren wanneer een snelle
opeenvolging van rampen plaatsvindt.

Amendement ingediend door Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Amendement 41
Overweging 12

(12) De mechanismen voor betaling en (12) De mechanismen voor betaling en 
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besteding van de subsidies in het kader van 
deze verordening moeten zijn aangepast aan 
het spoedeisende karakter van de situatie. 
Daarom moet een termijn worden 
vastgesteld waarbinnen de toegekende 
financiële steun moet worden gebruikt.

besteding van de subsidies in het kader van 
deze verordening moeten zijn aangepast aan 
het spoedeisende karakter van de situatie. 
Daarom moet in overleg met de betrokken 
lidstaat of lidstaten een gepaste termijn 
worden vastgesteld waarbinnen de 
toegekende financiële steun moet worden 
gebruikt.

Or. en

Motivering

De mechanismen voor betaling en besteding van de subsidies in het kader van deze verordening 
moeten zijn aangepast aan het spoedeisende karakter van de situatie, onder inachtneming van 
het subsidiariteitsbeginsel en het beginsel van behoorlijk financieel beheer.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 42
Overweging 13

(13) Het kan wenselijk zijn dat een land dat 
steun ontvangt overeenkomstig de specifieke 
constitutionele, institutionele, wettelijke of 
financiële context regionale of lokale 
autoriteiten betrekt bij de sluiting en 
toepassing van de 
uitvoeringsovereenkomsten. 
Overeenkomstig verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 van 25 juni 2002 houdende 
het Financieel Reglement van toepassing op 
de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen (hierna “het Financieel 
Reglement” genoemd) blijft het begunstigde 
land echter verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de steun en voor het beheer 
van en de controle op de maatregelen 
waarvoor communautaire steun werd 
toegekend.

(13) Een land dat steun ontvangt betrekt 
overeenkomstig de specifieke 
constitutionele, institutionele, wettelijke of 
financiële context regionale of lokale 
autoriteiten bij de sluiting en toepassing van 
de uitvoeringsovereenkomsten. 
Overeenkomstig Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van 25 juni 2002 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (hierna “het 
Financieel Reglement” genoemd) blijft het 
begunstigde land echter verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de steun en voor het 
beheer van en de controle op de maatregelen 
waarvoor communautaire steun werd 
toegekend.

Or. pt

Motivering

Om aan de overeengekomen doelstellingen te kunnen voldoen is het van cruciaal belang dat 
regionale en lokale actoren worden betrokken bij de sluiting en toepassing van de 
uitvoeringsovereenkomsten.
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Amendement ingediend door Jean Marie Beaupuy

Amendement 43
Overweging 13

(13) Het kan wenselijk zijn dat een land dat 
steun ontvangt overeenkomstig de specifieke 
constitutionele, institutionele, wettelijke of 
financiële context regionale of lokale 
autoriteiten betrekt bij de sluiting en 
toepassing van de 
uitvoeringsovereenkomsten. 
Overeenkomstig verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 van 25 juni 2002 houdende 
het Financieel Reglement van toepassing op 
de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen (hierna “het Financieel 
Reglement” genoemd) blijft het begunstigde 
land echter verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de steun en voor het beheer 
van en de controle op de maatregelen 
waarvoor communautaire steun werd 
toegekend.

(13) Een land dat steun ontvangt betrekt 
overeenkomstig de specifieke 
constitutionele, institutionele, wettelijke of 
financiële context regionale of lokale 
autoriteiten bij de sluiting en toepassing van 
de uitvoeringsovereenkomsten. 
Overeenkomstig Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van 25 juni 2002 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (hierna “het 
Financieel Reglement” genoemd) blijft het 
begunstigde land echter verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de steun en voor het 
beheer van en de controle op de maatregelen 
waarvoor communautaire steun werd 
toegekend.

Or. fr

Motivering

De gevolgen van natuurrampen zijn over het algemeen lokaal van aard; onder inachtneming van 
het subsidiariteitsbeginsel dienen de lidstaten de regionale en lokale autoriteiten te betrekken bij 
de uitvoering van de steun.

Amendement ingediend door Jean Marie Beaupuy

Amendement 44
Overweging 15

(15) Het optreden van de Gemeenschap mag 
niet dienen als vervanging van de 
aansprakelijkheid van derden die uit hoofde 
van het beginsel dat de vervuiler betaalt in 
eerste instantie aansprakelijk zijn voor de 
door hen teweeggebrachte schade en mag 
evenmin preventieve maatregelen op 
nationaal of communautair niveau 
ontmoedigen.

(15) Het optreden van de Gemeenschap mag 
niet dienen als vervanging van de 
aansprakelijkheid van derden die uit hoofde 
van het beginsel dat de vervuiler betaalt in 
eerste instantie aansprakelijk zijn voor de 
door hen teweeggebrachte schade en mag 
evenmin preventieve maatregelen op 
nationaal of communautair niveau 
ontmoedigen of in de plaats treden voor 
publieke of particuliere verzekeringen.

Or. fr
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Motivering

Solidariteit moet niet worden beschouwd als vervanging voor andere voorzieningen.

Amendement ingediend door Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Amendement 45
Overweging 21

(21) Er moet technische bijstand in verband 
met solidariteitsmaatregelen in het kader van 
deze verordening mogelijk zijn zodat de 
Commissie de steunaanvragen beter kan 
beoordelen.

(21) Er moet technische bijstand in verband 
met solidariteitsmaatregelen in het kader van 
deze verordening mogelijk zijn zodat de 
lidstaten beter in staat zijn de 
steunaanvragen naar behoren op te stellen 
en in te dienen bij de Commissie of andere 
bevoegde instanties en zodat de Commissie 
de steunaanvragen beter kan beoordelen.

Or. en

Motivering

De lidstaat of lidstaten moeten in het kader van technische bijstand een vergoeding kunnen 
krijgen voor de door hen ten behoeve van de steunaanvraag gemaakte kosten, om zo de uitgaven 
voor de nodige expertises te kunnen dekken.

Amendement ingediend door Pedro Guerreiro

Amendement 46
Overweging 23

(23) Deze verordening treedt in werking op 
het moment dat de Financiële 
Vooruitzichten 2007-2013 van kracht 
worden.

(23) Deze verordening treedt in werking op
de twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

Or. pt

Motivering

Deze verordening dient in werking te treden na bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Amendement ingediend door Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Amendement 47
Artikel 1, lid 1

1. Er wordt een Europees Solidariteitsfonds, 
hierna “het fonds” genoemd, opgericht zodat 
de Gemeenschap steun kan verlenen bij 
grote rampen in de lidstaten en kandidaat-

1. Er wordt een Europees Solidariteitsfonds, 
hierna “het fonds” genoemd, opgericht zodat 
de Gemeenschap steun kan verlenen bij 
grote rampen en ernstige crisissituaties in 
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lidstaten waarmee de Europese Unie over 
toetreding onderhandelt, hierna “de in 
aanmerking komende landen” genoemd”.

de lidstaten en kandidaat-lidstaten waarmee 
de Europese Unie over toetreding 
onderhandelt, hierna “de in aanmerking 
komende landen” genoemd”.

Or. en

Motivering

Gezien de beperkte financiële middelen van het fonds en de vage definitie van het woord 
"terrorisme" dienen de middelen van het fonds alleen te worden gebruikt ter compensatie van 
schade als gevolg van grote rampen or ernstige crisissituaties.

Amendement ingediend door Bastiaan Belder

Amendement 48
Artikel 1, lid 1

1. Er wordt een Europees Solidariteitsfonds, 
hierna “het fonds” genoemd, opgericht zodat 
de Gemeenschap steun kan verlenen bij 
grote rampen in de lidstaten en kandidaat-
lidstaten waarmee de Europese Unie over 
toetreding onderhandelt, hierna “de in 
aanmerking komende landen” genoemd”.

1. Er wordt een Europees Solidariteitsfonds, 
hierna “het fonds” genoemd, opgericht zodat 
de Gemeenschap steun kan verlenen bij niet 
door menselijke fouten of nalatigheid 
veroorzaakte grote rampen in de lidstaten en 
kandidaat-lidstaten waarmee de Europese 
Unie over toetreding onderhandelt, hierna 
“de in aanmerking komende landen” 
genoemd”.

Or. en

Motivering

De EU dient haar solidariteit te tonen in gevallen waar geen beroep kan worden gedaan op 
bestaande bijstandsregelingen. Gevallen waarin menselijke fouten of nalatigheid tot rampen 
leiden dienen niet in aanmerking te komen voor EU-steun, aangezien daarvoor andere 
voorzieningen (zoals verzekeringen) bestaan. Aangezien de totale begroting van het fonds gelijk 
blijft, terwijl het aantal lidstaten dat voor steun in aanmerking komt is toegenomen, moet de 
bijstand aan kandidaat-lidstaten worden beperkt tot zeer dringende situaties, teneinde te 
garanderen dat genoeg middelen ter beschikking staan voor rampen die zich binnen de 
Gemeenschap voordoen.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 49
Artikel 1, lid 1

1. Er wordt een Europees Solidariteitsfonds, 
hierna “het fonds” genoemd, opgericht zodat 
de Gemeenschap steun kan verlenen bij 
grote rampen in de lidstaten en kandidaat-
lidstaten waarmee de Europese Unie over 
toetreding onderhandelt, hierna “de in 

1. Er wordt een Europees Solidariteitsfonds, 
hierna “het fonds” genoemd, opgericht zodat 
de Gemeenschap steun kan verlenen bij 
grote rampen in de lidstaten en kandidaat-
lidstaten, of hun regio's, waarmee de 
Europese Unie over toetreding onderhandelt, 
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aanmerking komende landen” genoemd”. hierna “de in aanmerking komende landen” 
genoemd”.

Or. pt

Motivering

Door de regio's in het programma op te nemen kan ervoor worden gezorgd dat grote rampen die 
een regionale economie volledig ontwrichten, genoeg aandacht en bijstand van de Gemeenschap 
krijgen.

Amendement ingediend door Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Amendement 50
Artikel 1, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Aanvragen voor steun kunnen door
een kandidaat-lidstaat waarmee over 
toetreding tot de EU wordt onderhandeld
alleen worden ingediend wanneer een land-
of zeegrenzen overschrijdende regio die 
tussen de kandidaat-lidstaat en een lidstaat 
ligt getroffen is door een grote ramp.

Or. en

Motivering

Gezien de beperkte financiële middelen van het fonds en de vage definitie van het woord 
"terrorisme" dienen de middelen van het fonds alleen te worden gebruikt ter compensatie van 
schade als gevolg van grote rampen or ernstige crisissituaties.

Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Amendement 51
Artikel 1, lid 2, letter a)

a) natuurrampen; a) natuurrampen zoals: overstromingen, 
droogte, branden, aardbevingen, 
vulkaanuitbarstingen, vorst, wervelstormen 
of lawines; 

Or. es

Motivering

Het is zinvol te verduidelijken wat er onder een grote natuurramp wordt verstaan, teneinde 
duidelijk te maken dat droogte, vorst, wervelstormen en vulkaanuitbarstingen vergelijkbaar zijn 
met overstromingen, aardbevingen en branden. Deze lijst is echter niet bedoeld als uitputtende 
opsomming.
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Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 52
Artikel 1, lid 2, letter a)

a) natuurrampen; a) natuurrampen en andere rampen;

Or. pt

Motivering

In lijn met het voorstel van de Commissie (overweging 3) heeft dit amendement ten doel zowel 
rekening te houden met natuurrampen als met andere rampen, ter wille van de juridische 
coherentie van de verordening.

Amendement ingediend door Alfonso Andria

Amendement 53
Artikel 1, lid 2, letter a)

a) natuurrampen; a) milieurampen;

Or. it

Motivering

Het begrip 'natuurramp' kan misleidend zijn, omdat daarmee situaties buiten de werkingssfeer 
van de verordening zouden vallen die geen natuurlijke oorzaken hebben, maar, bijvoorbeeld in 
het geval van bosbranden, opzettelijk of per ongeluk door mensen zijn teweeggebracht. Het is 
daarom beter de uitdrukking 'milieuramp' te gebruiken, waarmee eerder naar de gevolgen van 
een ramp wordt verwezen dan naar de oorzaken ervan.

Amendement ingediend door Jean Marie Beaupuy

Amendement 54
Artikel 1, lid 2, letter b)

(b) industriële en technologische rampen; (b) industriële en/of technologische rampen;

Or. fr

Motivering

Deze beide vormen van rampen doen zich niet altijd gelijktijdig voor.

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 55
Artikel 1, lid 2, letter c)

(c) gevaren voor de volksgezondheid; Schrappen

Or. es
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Motivering

Dit laatste punt wordt toegevoegd omdat het onmogelijk is alle gebeurtenissen en gevolgen te 
voorzien waarop het Solidariteitsfonds van toepassing is. Hierdoor wordt een flexibelere 
besluitvorming mogelijk en worden maatschappelijke actoren in staat gesteld in 
overeenstemming met de vastgestelde procedures en voorwaarden steun uit het fonds aan te 
vragen.

Amendement ingediend door Alfonso Andria

Amendement 56
Artikel 1, lid 2, letter c)

(c) gevaren voor de volksgezondheid; (c) een dreigende grensoverschrijdende 
grieppandemie;

Or. it

Motivering

De formulering 'gevaren voor de volksgezondheid' is te vaag. De financiering van maatregelen 
uit het fonds moet worden beperkt tot het 'worst-case scenario' van een dreigende pandemie.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 57
Artikel 1, lid 2, letter c)

(c) gevaren voor de volksgezondheid; (c) gevaren voor de volksgezondheid met 
grensoverschrijdende gevolgen;

Or. el

Motivering

Er moet worden voorzien in bijstand en steun in geval van bedreigingen voor de 
volksgezondheid zoals epidemieën of een grieppandemie die grensoverschrijdende gevolgen in
de lidstaten kunnen hebben.

Amendement ingediend door Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Amendement 58
Artikel 1, lid 2, letter d)

(d) terroristische aanslagen. Schrappen

Or. en

Motivering

Gezien de beperkte financiële middelen van het fonds en de vage definitie van het woord 
"terrorisme" dienen de middelen van het fonds alleen te worden gebruikt ter compensatie van 
schade als gevolg van grote rampen or ernstige crisissituaties.
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Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 59
Artikel 1, lid 2, letter d) bis (nieuw)

(d bis) andere maatregelen in het algemeen 
belang die erop zijn gericht het sociale en 
economische leven in de getroffen 
gemeenschappen en gebieden te herstellen.

Or. es

Motivering

Dit laatste punt wordt toegevoegd omdat het onmogelijk is alle gebeurtenissen en gevolgen te 
voorzien waarop het Solidariteitsfonds van toepassing is. Hierdoor wordt de besluitvorming
flexibeler en worden maatschappelijke actoren in staat gesteld in overeenstemming met de 
vastgestelde procedures en voorwaarden steun uit het fonds aan te vragen.

Amendement ingediend door Alfonso Andria

Amendement 60
Artikel 1, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Zodra specifieke wetgeving in 
werking treedt ter bestrijding van gevaren 
voor de volksgezondheid of terroristische 
aanslagen, vallen deze gebeurtenissen niet 
langer binnen het toepassingsgebied van 
deze verordening.

Or. it

Motivering

Een adequaat optreden tegen gevaren voor de volksgezondheid is weliswaar wenselijk, maar 
hiervoor dient een financieel ad-hocinstrument in het leven te worden geroepen. In afwachting 
van een beter voor dit doeleinde geschikt instrument, en om toch voorbereid te zijn op mogelijke 
gevaren voor de volksgezondheid, moet op voorlopige basis worden voorzien in de mogelijkheid 
het Solidariteitsfonds in dergelijke situaties te mobiliseren.

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 61
Artikel 2, alinea 1

In deze verordening wordt een grote ramp 
gedefinieerd als een ramp die ten minste één 
in aanmerking komend land treft en waarbij 
de directe schade naar schatting meer dan 1 
miljard euro (prijsniveau 2007) of meer dan 
0,5% van het bruto nationaal inkomen van 

1. In deze verordening wordt een grote ramp 
gedefinieerd als een ramp die ten minste één 
in aanmerking komend land treft en waarbij 
de directe schade naar schatting meer dan 1 
miljard euro (prijsniveau 2007) of meer dan 
0,5% van het bruto nationaal inkomen van 
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het betrokken land bedraagt. het betrokken land of de betrokken regio
bedraagt. Gezien de bijzondere bugettaire 
omstandigheden en de financiële realiteit 
van de Europese Unie heeft het fonds de 
vorm van een zelfstandig permanent fonds 
met een vaste financiële jaarlijkse 
toewijzing, waarbij het overschot van niet 
gebruikte middelen zal dienen als reserve 
voor steunverlening bij grote rampen.

Or. es

Motivering

Het eerste deel van dit amendement spreekt voor zichzelf. Wat betreft het tweede deel moet het 
instellen van een drempel worden heroverwogen, teneinde de mogelijkheid voor interventies in 
het kader van het fonds af te stemmen op de behoeften van het door een ramp getroffen gebied en 
op de regionale dimensie van sommige natuurverschijnselen.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 62
Artikel 2, lid 1

1 In deze verordening wordt een grote ramp 
gedefinieerd als een ramp die ten minste één 
in aanmerking komend land treft en waarbij 
de directe schade naar schatting meer dan 1 
miljard euro (prijsniveau 2007) of meer dan 
0,5% van het bruto nationaal inkomen van 
het betrokken land bedraagt.

1. In deze verordening wordt een grote ramp 
gedefinieerd als een ramp die ten minste één 
in aanmerking komend land treft en waarbij 
de directe schade naar schatting 800 miljoen 
euro of meer (prijsniveau 2007) of ten 
minste 0,4 % van het bruto nationaal 
inkomen van het betrokken land bedraagt.

Or. pt

Motivering

Uit openbare raadplegingen over het Solidariteitsfonds die de Commissie in een aantal lidstaten 
heeft uitgevoerd is gebleken dat de meeste problemen van de lidstaten met aanvragen voor steun 
uit het fonds te maken hebben met de buitensporig hoge voorwaarden die worden gesteld aan het 
doen van een beroep op het fonds.

Amendement ingediend door Bastiaan Belder

Amendement 63
Artikel 2, lid 1

1. In deze verordening wordt een grote ramp 
gedefinieerd als een ramp die ten minste één 
in aanmerking komend land treft en waarbij 
de directe schade naar schatting meer dan 1 
miljard euro (prijsniveau 2007) of meer dan 
0,5% van het bruto nationaal inkomen van 

1. In deze verordening wordt een grote ramp 
gedefinieerd als een ramp die ten minste één 
in aanmerking komend land treft en waarbij 
de directe schade naar schatting meer dan 3
miljard euro (prijsniveau 2007) of meer dan 
0,6 % van het bruto nationaal inkomen van 
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het betrokken land bedraagt. het betrokken land bedraagt.

Or. en

Motivering

De drempel moet worden verhoogd teneinde het budget te reserveren voor zeer ernstige rampen. 
Met verhoogde drempels kan voldoende steun worden verleend aan getroffen lidstaten die zelf 
niet doeltreffend op een ramp kunnen reageren.

Amendement ingediend door Sérgio Marques

Amendement 64
Artikel 2, lid 1

1. In deze verordening wordt een grote ramp 
gedefinieerd als een ramp die ten minste één 
in aanmerking komend land treft en waarbij 
de directe schade naar schatting meer dan 1 
miljard euro (prijsniveau 2007) of meer dan 
0,5% van het bruto nationaal inkomen van 
het betrokken land bedraagt.

1. In deze verordening wordt een grote ramp 
gedefinieerd als een ramp die ten minste één 
in aanmerking komend land treft en waarbij 
de directe schade naar schatting meer dan 3
miljard euro (prijsniveau 2007) of meer dan 
0,5 % van het bruto nationaal inkomen van 
het betrokken land bedraagt.

Or. pt

Amendement ingediend door Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Amendement 65
Artikel 2, lid 1

1. In deze verordening wordt een grote ramp 
gedefinieerd als een ramp die ten minste één 
in aanmerking komend land treft en waarbij 
de directe schade naar schatting meer dan 1 
miljard euro (prijsniveau 2007) of meer dan 
0,5% van het bruto nationaal inkomen van 
het betrokken land bedraagt.

1. In deze verordening wordt een grote ramp 
gedefinieerd als een ramp of ernstige 
crisissituatie die ten minste één in 
aanmerking komend land treft en waarbij de 
directe schade naar schatting meer dan 1 
miljard euro (prijsniveau 2007) of meer dan 
0,5% van het bruto nationaal inkomen van 
het betrokken land bedraagt.

Or. en

Motivering

Wanneer de gebeurtenis in een voor steun in aanmerking komende staat niet voldoet aan de 
kwantitatieve criteria van een ramp, dient de Commissie bij de beoordeling van het ingediende 
verzoek om hulpverlening van het fonds overleg te voeren met de bevoegde commissies van het 
Europees Parlement.

Amendement ingediend door Pedro Guerreiro

Amendement 66
Artikel 2, lid 1
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1. In deze verordening wordt een grote ramp 
gedefinieerd als een ramp die ten minste één 
in aanmerking komend land treft en waarbij 
de directe schade naar schatting meer dan 1 
miljard euro (prijsniveau 2007) of meer dan 
0,5% van het bruto nationaal inkomen van 
het betrokken land bedraagt.

1. In deze verordening wordt een grote ramp 
gedefinieerd als een ramp die ten minste één 
in aanmerking komend land treft en waarbij 
de directe schade naar schatting meer dan 1 
miljard euro (prijsniveau van het jaar van 
de inwerkingtreding van het fonds) of meer 
dan 0,5% van het bruto nationaal inkomen 
van het betrokken land bedraagt.

Or. pt

Motivering

Het is belangrijk om ook buitengewone regionale rampen in aanmerking te nemen – zie 
Verordening (EG) nr. 2012/2002.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 67
Artikel 2, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Ingeval zich in een NUTS 2- of 
NUTS 3-regio als bedoeld in Verordening 
(EG) 1059/2003 een buitengewoon grote 
ramp voordoet, maar niet is voldaan aan de 
in artikel 1 van deze verordening 
vastgestelde criteria, kan deze regio bij 
uitzondering in aanmerking komen voor 
steun uit het fonds, wanneer de 
natuurramp dusdanige proporties 
aanneemt dat de meerderheid van de 
bevolking is getroffen en de ramp ernstige 
en langdurige gevolgen heeft voor het 
dagelijks leven en de economische 
stabiliteit in de regio. Het totale jaarlijkse 
bedrag van de steun uit hoofde van dit lid is 
beperkt tot maximaal 7,5 % van het 
jaarbedrag waarover het Fonds kan 
beschikken. De Commissie zal de uit 
hoofde van dit lid alinea ingediende 
verzoeken met de grootste zorgvuldigheid 
onderzoeken. Bijzondere aandacht zal 
uitgaan naar afgelegen of geïsoleerde 
regio's, zoals de in artikel 299, lid 2 van het 
Verdrag bedoelde insulaire en ultraperifere 
gebieden. 

Or. pt

Motivering

De voorgestelde aanvullende steunverlening dient te waarborgen dat regio's waar de economie 
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zwaar wordt getroffen door een ramp, de nodige financiële bijstand krijgen; deze steun ligt in 
lijn met de doelstellingen van het fonds en het subsidiariteitsbeginsel.

Amendement ingediend door Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Amendement 68
Artikel 2, lid 2

2. Ook wanneer niet is voldaan aan deze 
kwantitatieve criteria kan de Commissie in 
naar behoren gemotiveerde 
uitzonderingsgevallen een rampsituatie in 
een in aanmerking komend land als “grote 
ramp” bestempelen.

2. Ook wanneer niet is voldaan aan deze 
kwantitatieve criteria kan de Commissie in 
naar behoren gemotiveerde 
uitzonderingsgevallen, na overleg met de 
bevoegde commissies van het Europees 
Parlement, een rampsituatie of een ernstige 
crisissituatie in een in aanmerking komend 
land als “grote ramp” bestempelen.

Or. en

Motivering

Wanneer de gebeurtenis in een voor steun in aanmerking komende staat niet voldoet aan de 
kwantitatieve criteria van een ramp, dient de Commissie bij de beoordeling van het ingediende 
verzoek om hulpverlening van het fonds overleg te voeren met de bevoegde commissies van het 
Europees Parlement.

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 69
Artikel 2, lid 2

2. Ook wanneer niet is voldaan aan deze 
kwantitatieve criteria kan de Commissie in 
naar behoren gemotiveerde 
uitzonderingsgevallen een rampsituatie in 
een in aanmerking komend land als “grote 
ramp” bestempelen.

2. Ook wanneer niet is voldaan aan deze 
kwantitatieve criteria kan de Commissie in 
naar behoren gemotiveerde 
uitzonderingsgevallen overwegen subsidies 
uit hoofde van het fonds te verstrekken ter 
compensatie van schade in regio's waar 
zich buitengewone rampen, met name 
natuurrampen, voordoen die de 
meerderheid van de bevolking of voor de 
regionale ontwikkeling cruciale 
economische sectoren treffen en ernstige 
gevolgen hebben voor de 
levensomstandigheden en de economische 
stabiliteit in de regio.

Or. es

Motivering

Het eerste deel van dit amendement spreekt voor zichzelf. Wat betreft het tweede deel moet het 
instellen van een drempel worden heroverwogen, teneinde de mogelijkheid voor interventies in 
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het kader van het fonds af te stemmen op de behoeften van het door een ramp getroffen gebied en 
op de regionale dimensie van sommige natuurverschijnselen.

Amendement ingediend door Pedro Guerreiro

Amendement 70
Artikel 2, lid 2

2. Ook wanneer niet is voldaan aan deze
kwantitatieve criteria kan de Commissie in 
naar behoren gemotiveerde 
uitzonderingsgevallen een rampsituatie in 
een in aanmerking komend land als “grote 
ramp” bestempelen.

2. Ook wanneer niet is voldaan aan de in 
artikel 1 genoemde kwantitatieve criteria 
kan in uitzonderlijke gevallen steun uit het 
fonds worden verleend aan een regio waar 
zich een ramp, met name een natuurramp, 
van buitengewone proporties voordoet die 
de meerderheid van de bevolking treft, met 
ernstige en langdurige gevolgen voor het 
dagelijks leven, de werkgelegenheid en de 
economische stabiliteit in de regio. Het 
totale jaarlijkse bedrag van de steun uit 
hoofde van deze alinea is beperkt tot 
maximaal 7,5 % van het jaarbedrag 
waarover het Fonds kan beschikken. 
Bijzondere aandacht zal uitgaan naar 
afgelegen of geïsoleerde regio's, zoals de in 
artikel 299, lid 2 van het Verdrag bedoelde 
insulaire en ultraperifere gebieden. De 
Commissie zal de uit hoofde van dit lid 
alinea ingediende verzoeken met de 
grootste zorgvuldigheid onderzoeken. 
Daarnaast kan de Commissie, wanneer niet 
is voldaan aan deze kwantitatieve criteria in 
naar behoren gemotiveerde 
uitzonderingsgevallen een rampsituatie in 
een in aanmerking komend land als “grote 
ramp” bestempelen.

Or. pt

Motivering

Het is ook belangrijk rekening te houden met uitzonderlijke regionale rampen - cf. Verordening 
2012/2002.

Amendement ingediend door Sérgio Marques

Amendement 71
Artikel 2, lid 2

2. Ook wanneer niet is voldaan aan deze 
kwantitatieve criteria kan de Commissie in 
naar behoren gemotiveerde 
uitzonderingsgevallen een rampsituatie in 

2. Ook indien niet is voldaan aan deze 
kwantitatieve criteria kan in uitzonderlijke 
gevallen steun uit het fonds worden 
verleend aan een regio waar zich een ramp, 
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een in aanmerking komend land als “grote 
ramp” bestempelen.

met name een natuurramp, van 
buitengewone proporties voordoet die de 
meerderheid van de bevolking treft, met 
ernstige en langdurige gevolgen voor het 
dagelijks leven, de werkgelegenheid en de 
economische stabiliteit in de regio. Het 
totale jaarlijkse bedrag van de steun uit 
hoofde van deze alinea is beperkt tot 
maximaal 7,5 % van het jaarbedrag 
waarover het Fonds kan beschikken. 
Bijzondere aandacht zal uitgaan naar 
afgelegen of geïsoleerde regio's, zoals de in 
artikel 299, lid 2 van het Verdrag bedoelde 
insulaire en ultraperifere gebieden. De 
Commissie zal de uit hoofde van dit lid 
alinea ingediende verzoeken met de 
grootste zorgvuldigheid onderzoeken.

Or. pt

Amendement ingediend door Yiannakis Matsis

Amendement 72
Artikel 2, lid 2

2. Ook wanneer niet is voldaan aan deze 
kwantitatieve criteria kan de Commissie in 
naar behoren gemotiveerde 
uitzonderingsgevallen een rampsituatie in 
een in aanmerking komend land als “grote 
ramp” bestempelen.

2. Ook wanneer niet is voldaan aan deze 
kwantitatieve criteria kan de Commissie in 
naar behoren gemotiveerde 
uitzonderingsgevallen een rampsituatie in 
een in aanmerking komend land als “grote 
ramp” bestempelen. Natuurrampen ten 
gevolge van herhaaldelijk optredende 
verschijnselen als droogte, vorst, branden 
en overstromingen, alsmede rampen ten 
gevolge van de nieuwe realiteit van de 
klimaatverandering, die een aanhoudend 
catastrofaal effect heeft voor verschillende 
beroepsgroepen en nationale economieën, 
dienen eveneens te worden opgenomen in 
de materie en het toepassingsgebied van het 
fonds.

Or. en

Amendement ingediend door Giovanni Claudio Fava, Giovanni Pittella

Amendement 73
Artikel 2, alinea 2

2. Ook wanneer niet is voldaan aan deze 
kwantitatieve criteria kan de Commissie in 

2. Ook wanneer niet is voldaan aan deze 
kwantitatieve criteria kan de Commissie in 
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naar behoren gemotiveerde  
uitzonderingsgevallen een rampsituatie in 
een in aanmerking komend land als “grote 
ramp” bestempelen..

naar behoren gemotiveerde 
uitzonderingsgevallen een rampsituatie in 
een in aanmerking komend land als “grote 
ramp” bestempelen. Onder bijzondere 
omstandigheden kan, al wordt niet voldaan 
aan de kwantitatieve criteria, ook steun uit 
het fonds worden verleend wanneer zich in 
een regio een uitzonderlijke ramp voordoet
die de meerderheid van de bevolking treft, 
met ingrijpende en langdurige gevolgen 
voor de levensomstandigheden en de 
economische stabiliteit van de betrokken 
regio.

Or. it

Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Amendement 74
Artikel 2, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Tevens kan, ook al is niet voldaan 
aan de in lid 1 genoemde kwantitatieve 
criteria, in uitzonderlijke gevallen steun uit 
het fonds worden verleend aan een regio 
waar zich een ramp, met name een 
natuurramp, van buitengewone proporties 
voordoet die de meerderheid van de 
bevolking treft, met ernstige en langdurige 
gevolgen voor het dagelijks leven, de 
werkgelegenheid en de economische 
stabiliteit in die regio. Het totale jaarlijkse 
bedrag van de steun uit hoofde van deze 
alinea is beperkt tot maximaal 7,5 % van 
het jaarbedrag waarover het Fonds kan 
beschikken. Bijzondere aandacht zal 
uitgaan naar afgelegen of geïsoleerde 
regio's, zoals de in artikel 299, lid 2, van 
het Verdrag bedoelde insulaire en 
ultraperifere gebieden. De Commissie zal 
de uit hoofde van dit lid alinea ingediende 
verzoeken met de grootste zorgvuldigheid 
onderzoeken. 

Or. es

Motivering

De regionale component van het Solidariteitsfonds is in het kader van de bestaande verordening 
van grote waarde gebleken omdat het daardoor mogelijk is steun te verlenen in geval van 
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rampen met een regionaal karakter, waarbij weliswaar de berokkende schade de globale 
drempelwaarden niet heeft bereikt, maar toch sprake is van grote verliezen in de getroffen 
regio's. Deze regionale component moet derhalve in de nieuwe verordening worden 
gehandhaafd.

Amendement ingediend door Bastiaan Belder

Amendement 75
Artikel 2, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. In uitzonderlijke gevallen kan ook 
steun uit het fonds worden verleend aan 
een buurland of een staat waarmee over 
toetreding tot de Europese Unie wordt 
onderhandeld en die door dezelfde ramp is 
getroffen.

Or. en

Motivering

Gezien de beperkte omvang van het fonds verdient het aanbeveling de beschikbare middelen, ter 
wille doeltreffende interventies, hoofdzakelijk te concentreren op de bestaande lidstaten. Ingeval 
kandidaat-lidstaten door dezelfde ramp getroffen worden, kunnen zij eveneens in aanmerking 
komen voor steun uit het fonds.

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 76
Artikel 2, alinea 2 bis (nieuw)

Bijzondere aandacht zal uitgaan naar 
afgelegen of geïsoleerde regio's, zoals de in 
artikel 299, lid 2 van het Verdrag bedoelde 
insulaire en ultraperifere gebieden.

Or. fr

Motivering

Deze bepaling, die in de bestaande verordening inzake het Solidariteitsfonds onder artikel 2 is 
opgenomen, moet worden gehandhaafd, teneinde de verwijzing in overweging 5 van het 
onderhavige voorstel voor een verordening te versterken.

Amendement ingediend door Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný, Vladimír 
Železný

Amendement 77
Artikel 3, lid 1, alinea 1

1. Wanneer zich een ramp voordoet in een in 
aanmerking komend land, kan de Commissie 

1. Wanneer zich een ramp of een ernstige 
crisissituatie voordoet binnen het 
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op verzoek van dat land uit hoofde van het 
fonds financiële steun verlenen in de vorm 
van een subsidie.

grondgebied of zeegebied van een in 
aanmerking komend land, kan de Commissie 
op verzoek van dat land uit hoofde van het 
fonds financiële steun verlenen in de vorm 
van een subsidie.

Or. en

Motivering

Er moet financiële steun worden verleend aan iedere in aanmerking komende staat op welk
grondgebied of zeegebied zich een grote ramp of een ernstige crisissituatie voordoet.

Amendement ingediend door Jutta D. Haug

Amendement 78
Artikel 3, lid 1, alinea 1

1. Wanneer zich een ramp voordoet in een in 
aanmerking komend land, kan de 
Commissie op verzoek van dat land uit 
hoofde van het fonds financiële steun 
verlenen in de vorm van een subsidie.

1. Wanneer zich een ramp voordoet in een in 
aanmerking komend land, stelt de 
Commissie op verzoek van dat land voor uit 
hoofde van het fonds financiële steun te 
verlenen in de vorm van een subsidie.

Or. en

Motivering

De Commissie stelt voor een bedrag te mobiliseren waarvoor toestemming door de 
begrotingsautoriteit is vereist.

Amendement ingediend door Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Amendement 79
Artikel 3, lid 1, alinea 2

2. Op verzoek van een in aanmerking 
komend land dat grenst aan het in de eerste 
alinea bedoelde land en dat is getroffen door
dezelfde ramp kan de Commissie ook aan dit
land subsidies uit hoofde van het fonds 
verstrekken.

2. Op verzoek van een in aanmerking 
komend land dat een gemeenschappelijke 
land- of zeegrens heeft met het in de eerste 
alinea bedoelde land en dat is getroffen door 
dezelfde ramp of crisissituatie kan de 
Commissie ook aan dit land subsidies uit 
hoofde van het fonds verstrekken.

Or. en

Motivering

Er moet financiële steun worden verleend aan iedere in aanmerking komende staat op welk
grondgebied of zeegebied zich een grote ramp of een ernstige crisissituatie voordoet.
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Amendement ingediend door Jutta D. Haug

Amendement 80
Artikel 3, lid 1, alinea 2

2. Op verzoek van een in aanmerking 
komend land dat grenst aan het in de eerste 
alinea bedoelde land en dat is getroffen door 
dezelfde ramp kan de Commissie ook aan 
dit land subsidies uit hoofde van het fonds 
verstrekken.

2. Op verzoek van een in aanmerking 
komend land dat grenst aan het in de eerste 
alinea bedoelde land en dat is getroffen door 
dezelfde ramp stelt de Commissie voor ook 
aan dit land subsidies uit hoofde van het 
fonds te verstrekken.

Or. en

Motivering

De Commissie stelt voor een bedrag te mobiliseren waarvoor toestemming door de 
begrotingsautoriteit vereist is.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 81
Artikel 3, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Op verzoek van een in aanmerking
komend land kan de Commissie aan dit 
land bijstand of steun uit hoofde van het 
fonds verstrekken, wanneer in dat land een 
gevaar voor de volksgezondheid bestaat dat 
grensoverschrijdende gevolgen in andere 
lidstaten zou kunnen hebben.

Or. el

Motivering

Er moet worden voorzien in bijstand en steun in geval van bedreigingen voor de 
volksgezondheid zoals epidemieën of een grieppandemie die grensoverschrijdende gevolgen in 
de lidstaten kunnen hebben.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Amendement 82
Artikel 3, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Steun uit hoofde van het fonds dient 
ten dele te worden gebruikt voor 
maatregelen die erop zijn gericht een 
herhaling van eenzelfde soort ramp te 
voorkomen.

Or. en
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Motivering

Bij de tenuitvoerlegging van deze verordening moet ook worden gelet op maatregelen ter 
voorkoming van een herhaling van de betreffende rampen.

Amendement ingediend door Pedro Guerreiro

Amendement 83
Artikel 4, letter a)

a) dringende noodmaatregelen die 
noodzakelijk zijn voor het onmiddellijk 
herstel van infrastructuur en uitrustingen op 
het gebied van energie, water en afvalwater,
telecommunicatie, vervoer, gezondheidszorg 
en onderwijs; 

a) dringende noodmaatregelen die 
noodzakelijk zijn voor het onmiddellijk 
herstel van infrastructuur en uitrustingen op 
het gebied van energie, water (winning, 
aanvoer, zuivering en distributie) en 
afvalwater, telecommunicatie, vervoer, 
gezondheidszorg en onderwijs, alsmede de 
bevordering van maatregelen voor het 
herstel van de getroffen 
productieactiviteiten;

Or. pt

Motivering

Het is belangrijk om steun te verlenen aan maatregelen voor het herstel van de getroffen 
productieactiviteiten en om alle elementen van de watervoorziening te specificeren.

Amendement ingediend door Jamila Madeira

Amendement 84
Artikel 4, letter a)

a) dringende noodmaatregelen die 
noodzakelijk zijn voor het onmiddellijk 
herstel van infrastructuur en uitrustingen op 
het gebied van energie, water en afvalwater,
telecommunicatie, vervoer, gezondheidszorg 
en onderwijs;

a) dringende noodmaatregelen die 
noodzakelijk zijn voor de onmiddellijke 
bestrijding van rampen of de rechtstreekse
gevolgen daarvan, alsmede het onmiddellijk 
herstel van infrastructuur en uitrustingen op 
het gebied van energie, water en afvalwater,
telecommunicatie, vervoer, gezondheidszorg 
en onderwijs;

Or. pt

Motivering

In geval van branden is het noodzakelijk onmiddellijke steun te verlenen aan de oorzaken van de 
verwoestingen voordat de vernietigde infrastructuur kan worden hersteld.
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Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 85
Artikel 4, letter a bis) (nieuw)

(a bis) dringende noodmaatregelen die erop 
zijn gericht de onmiddellijke voorziening, 
in kwantitatief opzicht, van drinkwater te 
garanderen, met name wat betreft het 
scheppen van een noodinfrastructuur voor 
het winnen en/of opvangen van 
oppervlakte- en grondwater of wat betreft 
de waarborging van de distributie daarvan 
langs andere weg;
- dringende noodmaatregelen die erop zijn 
gericht de onmiddellijke voorziening van 
drinkwater van hoge kwaliteit voor 
menselijke consumptie te garanderen, met 
name maatregelen ter bescherming van 
drinkwaterbronnen, ter verbetering van de 
zuiveringssystemen en ter waarborging van 
adequate analyses en tests;
- het treffen van noodvoorzieningen bij 
uitzonderlijke watertekorten ten gevolge 
van ernstige of extreme droogte, teneinde 
de beschikbaarheid van water te vergroten 
om te kunnen voldoen aan de 
voedselbehoeften van de bevolking;
- dringende noodmaatregelen die erop zijn 
gericht onmiddellijk, voor een beperkte
periode, teams ter bestrijding van 
bosbranden vanuit de lucht en op de grond 
ter beschikking te stellen;

Or. pt

Motivering

Dit amendement heeft ten doel juridisch de voorziening van een zo essentiële grondstof als water 
in geval van een ramp te waarborgen door te garanderen dat essentiële noodhulpteams en 
noodmaatregelen worden gecoördineerd en ten behoeve van de getroffen gebieden op 
doeltreffende wijze worden gebruikt.

Amendement ingediend door Sérgio Marques

Amendement 86
Artikel 4, letter a bis) (nieuw)

(a bis) dringende noodmaatregelen die erop 
zijn gericht de onmiddellijke voorziening, 
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in kwantitatief opzicht, van drinkwater te 
garanderen, met name wat betreft het 
scheppen van een noodinfrastructuur voor 
het winnen en/of opvangen van 
oppervlakte- en grondwater of wat betreft 
de waarborging van de distributie daarvan 
langs andere weg;

Or. pt

Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez, 

Amendement 87
Artikel 4, letter a bis) (nieuw)

(a bis) dringende noodmaatregelen ter 
verlichting van de verwoestende gevolgen 
van droogte en vorst;

Or. es

Motivering

Droogte en vorst moeten worden beschouwd als ernstige rampen, gezien de omvang en de aard 
van de schade die de landbouw daardoor wordt berokkend en gezien de orde van grootte van de 
langetermijneffecten daarvan voor de getroffen regio's.

Amendement ingediend door Sérgio Marques

Amendement 88
Artikel 4, letter a bis) (nieuw)

(a bis) - dringende noodmaatregelen die 
erop zijn gericht onmiddellijk, voor een 
beperkte periode, teams ter bestrijding van 
bosbranden vanuit de lucht en op de grond 
ter beschikking te stellen;

Or. pt

Amendement ingediend door Jamila Madeira

Amendement 89
Artikel 4, letter a bis) (nieuw)

a bis) – voorziening van noodinfrastructuur 
ter vergroting van de beschikbaarheid van 
water in geval van uitzonderlijke 
watertekorten, teneinde het overleven van 
eenjarige of permanente
landbouwgewassen te waarborgen die 
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nodig zijn om in de voedselbehoeften van 
de bevolking te kunnen voorzien;

Or. pt

Motivering

In geval van een ernstige droogte kan een interventie op het vlak van de watervoorziening van 
vitaal belang zijn om te kunnen voldoen aan de fundamentele voedselbehoeften van de bevolking 
van het getroffen land.

Amendement ingediend door Sérgio Marques

Amendement 90
Artikel 4, letter a ter) (nieuw)

a ter) - dringende noodmaatregelen die 
erop zijn gericht de onmiddellijke 
voorziening van drinkwater van hoge 
kwaliteit voor menselijke consumptie te 
garanderen, met name maatregelen ter 
bescherming van drinkwaterbronnen, ter 
verbetering van de zuiveringssystemen en 
ter waarborging van adequate analyses en 
tests;

Or. pt

Amendement ingediend door Sérgio Marques

Amendement 91
Artikel 4, letter a quater) (nieuw)

a quater) - het treffen van 
noodvoorzieningen bij uitzonderlijke 
watertekorten ten gevolge van ernstige of 
extreme droogte, teneinde de 
beschikbaarheid van water te vergroten om 
te kunnen voldoen aan de voedselbehoeften 
van de bevolking;

Or. pt

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 92
Artikel 4, letter b)

(b) medische noodhulp en maatregelen om 
de bevolking te beschermen tegen gevaren
voor de volksgezondheid, waaronder de 
kosten van vaccins, medicijnen, medische

Schrappen
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producten, apparatuur en infrastructuur 
die tijdens een noodsituatie gebruikt 
worden;

Or. es

Amendement ingediend door Luis Manuel Capoulas Santos

Amendement 93
Artikel 4, letter b)

(b) medische noodhulp en maatregelen om 
de bevolking te beschermen tegen gevaren 
voor de volksgezondheid, waaronder de 
kosten van vaccins, medicijnen, medische 
producten, apparatuur en infrastructuur die 
tijdens een noodsituatie gebruikt worden;

(b) maatregelen om de bevolking te 
beschermen tegen gevaren voor de 
volksgezondheid, waaronder de kosten van 
vaccins, medicijnen, medische producten, 
apparatuur en infrastructuur die tijdens een 
noodsituatie gebruikt worden;

Or. pt

Motivering

Met dit amendement wordt voorgesteld de formulering 'medische noodhulp' te schrappen
aangezien het fonds tot een specifiek toepassingsgebied dient te worden beperkt, wat tevens de 
bedoeling is van amendement 4.

Amendement ingediend door Jutta D. Haug

Amendement 94
Artikel 4, letter b)

(b) medische noodhulp en maatregelen om 
de bevolking te beschermen tegen gevaren 
voor de volksgezondheid, waaronder de 
kosten van vaccins, medicijnen, medische 
producten, apparatuur en infrastructuur die 
tijdens een noodsituatie gebruikt worden;

(b) medische noodhulp op korte termijn en 
maatregelen om de bevolking te beschermen 
tegen gevaren voor de volksgezondheid, 
waaronder de kosten van vaccins, 
medicijnen, medische producten, apparatuur 
en infrastructuur die tijdens een door een 
ramp als bedoeld in artikel 1, lid 2
veroorzaakte noodsituatie gebruikt worden;

Or. en

Motivering

In allerlei noodsituaties moet worden voorzien in kortetermijnmaatregelen ten behoeve van de 
bescherming van de volksgezondheid, of er nu sprake is van een natuurramp, een industriële of 
technologische ramp, van gevaren voor de volksgezondheid of een terroristische aanslag.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 95
Artikel 4, letter b)
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(b) medische noodhulp en maatregelen om 
de bevolking te beschermen tegen gevaren 
voor de volksgezondheid, waaronder de 
kosten van vaccins, medicijnen, medische 
producten, apparatuur en infrastructuur die 
tijdens een noodsituatie gebruikt worden;

(b) medische noodhulp en/of preventieve 
medische bijstand en maatregelen om de 
bevolking te beschermen tegen gevaren voor 
de volksgezondheid, waaronder de kosten 
van vaccins, medicijnen, medische 
producten, apparatuur en infrastructuur die 
tijdens een noodsituatie gebruikt worden;

Or. el

Motivering

Medische hulp kan het karakter van noodhulp hebben, maar ook van preventieve bijstand, zoals 
in het geval van epidemieën of een grieppandemie. Bijstand en hulp moeten van toepassing zijn 
bij gevaren voor de volksgezondheid die grensoverschrijdende gevolgen kunnen hebben in de 
lidstaten, om de maatregelen en het beleid van de Unie een toegevoegde waarde te verlenen.

Amendement ingediend door Pedro Guerreiro

Amendement 96
Artikel 4, letter d bis) (nieuw)

d bis) - dringende noodmaatregelen die 
erop zijn gericht onmiddellijk, voor een 
beperkte periode, teams ter bestrijding van 
bosbranden vanuit de lucht en op de grond 
ter beschikking te stellen;

Or. pt

Motivering

Dringende noodmaatregelen die erop zijn gericht onmiddellijk teams ter bestrijding van 
bosbranden vanuit de lucht en op de grond ter beschikking te stellen, moeten eveneens worden 
gefinancierd.

Amendement ingediend door Jutta D. Haug

Amendement 97
Artikel 4, letter g)

(g) medische, psychologische en 
maatschappelijke hulpverlening aan de 
directe slachtoffers van terroristische 
aanslagen en hun familie.

Schrappen

Or. en

Motivering

In het geval van terroristische aanslagen kan medische noodhulp worden verleend uit hoofde 
van artikel 4 bis. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor psychologische en maatschappelijke 
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hulpverlening op korte termijn. Hulpverlening op lange termijn kan niet door de EU worden 
gewaarborgd, maar valt eerder onder de verantwoordelijkheid van de nationale 
veiligheidsstelsels.

Amendement ingediend door Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Amendement 98
Artikel 4, letter g)

(g) medische, psychologische en 
maatschappelijke hulpverlening aan de 
directe slachtoffers van terroristische 
aanslagen en hun familie.

Schrappen

Or. en

Motivering

Gezien de beperkte financiële middelen van het fonds en de vage definitie van het woord 
"terrorisme" dienen de middelen van het fonds alleen te worden gebruikt ter compensatie van 
schade als gevolg van grote rampen or ernstige crisissituaties.

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 99
Artikel 4, letter g)

(g) medische, psychologische en
maatschappelijke hulpverlening aan de 
directe slachtoffers van terroristische 
aanslagen en hun familie.

(g) onmiddellijke medische, psychologische,
maatschappelijke en financiële 
hulpverlening aan de directe slachtoffers van 
terroristische aanslagen en hun familie.

Or. es

Amendement ingediend door Jamila Madeira

Amendement 100
Artikel 4, letter g)

(g) medische, psychologische en 
maatschappelijke hulpverlening aan de 
directe slachtoffers van terroristische 
aanslagen en hun familie.

(g) medische, psychologische en 
maatschappelijke hulpverlening aan de 
directe slachtoffers en hun familie.

Or. pt

Motivering

De bedoelde hulpverlening is voor alle directe slachtoffers van essentieel belang, onafhankelijk 
van de aard van de ramp.
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Amendement ingediend door Pedro Guerreiro

Amendement 101
Artikel 4, letter g)

g) medische, psychologische en 
maatschappelijke hulpverlening aan de 
directe slachtoffers van terroristische 
aanslagen en hun familie.

g) medische, psychologische en 
maatschappelijke hulpverlening aan de 
directe slachtoffers en hun familie.

Or. pt

Motivering

Deze hulpverlening moet ten goede komen aan alle slachtoffers (en hun families) van rampen en 
crises die onder deze verordening vallen.

Amendement ingediend door Luis Manuel Capoulas Santos

Amendement 102
Artikel 4, letter g)

g) medische, psychologische en 
maatschappelijke hulpverlening aan de 
directe slachtoffers van terroristische 
aanslagen en hun familie.

g) medische, psychologische en 
maatschappelijke hulpverlening aan de 
directe slachtoffers en hun familie.

Or. pt

Motivering

Medische, psychologische en maatschappelijke hulpverlening moet ter beschikking worden 
gesteld aan alle slachtoffers van grote rampen of ernstige crises die onder deze verordening 
vallen, en niet alleen aan de slachtoffers van terroristische aanslagen.

Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Amendement 103
Artikel 4, letter g)

g) medische, psychologische en 
maatschappelijke hulpverlening aan de 
directe slachtoffers van terroristische 
aanslagen en hun familie.

(g) ) medische, psychologische en 
maatschappelijke hulpverlening aan de 
directe slachtoffers van terroristische 
aanslagen en natuurrampen en hun familie.

Or. es

Motivering

Medische, psychologische en maatschappelijke hulpverlening moeten worden verleend aan alle 
slachtoffers van grote rampen en hun families.
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Amendement ingediend door Yiannakis Matsis

Amendement 104
Artikel 4, letter g)

g) medische, psychologische en 
maatschappelijke hulpverlening aan de 
directe slachtoffers van terroristische 
aanslagen en hun familie.

g) medische, psychologische en 
maatschappelijke hulpverlening aan de 
directe slachtoffers van terroristische 
aanslagen en natuurrampen en hun familie.

Or. en

Amendement ingediend door Sérgio Marques

Amendement 105
Artikel 4, letter g)

g) medische, psychologische en 
maatschappelijke hulpverlening aan de 
directe slachtoffers van terroristische 
aanslagen en hun familie.

(g) medische, psychologische en 
maatschappelijke hulpverlening aan de 
directe slachtoffers en hun familie.

Or. pt

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 106
Artikel 4, letter g)

(g) medische, psychologische en 
maatschappelijke hulpverlening aan de 
directe slachtoffers van terroristische 
aanslagen en hun familie.

(g) medische, psychologische en 
maatschappelijke hulpverlening aan de 
directe slachtoffers en hun familie..

Or. pt

Motivering

Taalkundige verduidelijking in lijn met het amendement op artikel 5, lid 1 bis.

Amendement ingediend door Alfonso Andria

Amendement 107
Artikel 4, letter g bis) (nieuw)

(g bis) andere maatregelen in het algemeen 
belang die erop zijn gericht het sociale en 
economische leven in de getroffen 
gemeenschappen en/of gebieden te 
herstellen.

Or. it
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Motivering

De reden voor dit amendement is dat het onmogelijk is alle gebeurtenissen en gevolgen te 
voorzien waarop het Solidariteitsfonds van toepassing is. Bovendien bestaat de wens een 
flexiblere besluitvorming mogelijk te maken in zeer specifieke gevallen waarin de sociale 
organisatie en de productie in een regio in gevaar zou zijn indien geen compensatie voor de 
geleden schade mogelijk zou zijn.

Amendement ingediend door Luis Manuel Capoulas Santos

Amendement 108
Artikel 4, letter g bis) (nieuw)

(g bis) ondersteunende maatregelen voor 
het behoud van het genetische en 
reproductieve potentieel van de veestapel in 
de getroffen gebieden;

Or. pt

Motivering

Bij ernstige droogte wordt het overleven van het vee in de getroffen gebieden door 
voedselschaarste bedreigd, terwijl het herstelproces, met name wat betreft fokdieren van hoge 
genetische waarde, veel tijd in beslag neemt en moeilijk is. Daarom is het van cruciaal belang 
deze maatregel op te nemen onder de voor steun in aanmerking komende maatregelen van deze 
verordening.

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 109
Artikel 4, letter g bis) (nieuw)

(g bis) brandbestrijdingsmaatregelen en 
maatregelen ten behoeve van bosherstel;

Or. es

Amendement ingediend door Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Amendement 110
Artikel 4, letter g bis) (nieuw)

(g bis) maatregelen die erop zijn gericht 
een herhaling van de betreffende rampen te 
voorkomen.

Or. en

Motivering

Bij de tenuitvoerlegging van deze verordening moet ook worden gelet op maatregelen ter 
voorkoming van een herhaling van de betreffende rampen.
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Amendement ingediend door Jamila Madeira

Amendement 111
Artikel 4, letter g bis) (nieuw)

(g bis) - dringende noodmaatregelen die 
erop zijn gericht onmiddellijk, voor een 
beperkte periode, teams ter bestrijding van 
bosbranden vanuit de lucht en op de grond 
ter beschikking te stellen.

Or. pt

Motivering

In het geval van bosbranden moeten de kosten van de door de autoriteiten ter bestrijding van 
rampen ingezette hulpteams in aanmerking komen voor steun.

Amendement ingediend door Jutta D. Haug

Amendement 112
Artikel 5, lid 1, inleidende formule

1 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 
tien weken na de datum waarop de eerste 
met de ramp verband houdende schade zich 
heeft voorgedaan, kan een in aanmerking 
komend land een verzoek om hulpverlening 
van het fonds bij de Commissie indienen, 
waarin in ieder geval de volgende gegevens 
moeten worden verstrekt:

1.Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 
tien weken na de datum waarop de
autoriteiten de met de grote ramp verband 
houdende schade voor het eerst vaststellen, 
kan een in aanmerking komend land een 
verzoek om hulpverlening van het fonds bij 
de Commissie indienen, waarin in ieder 
geval de volgende gegevens moeten worden 
verstrekt:

Or. en

Motivering

De werkelijke omvang van de schade kan vanwege de soms langzame ontwikkeling daarvan in 
eerste instantie onopgemerkt blijven. De lidstaten moeten op dit vlak rechtszekerheid krijgen van
de binnen een periode van tien weken te melden schade.

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 113
Artikel 5, lid 1, inleidende formule

1. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
binnen tien weken na de datum waarop de 
eerste met de ramp verband houdende 
schade zich heeft voorgedaan, kan een in 
aanmerking komend land een verzoek om 
hulpverlening van het fonds bij de 

1. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
binnen tien weken na de datum waarop de 
eerste met de ramp verband houdende 
schade zich heeft voorgedaan, kan een in 
aanmerking komend land een verzoek om 
hulpverlening van het fonds bij de 
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Commissie indienen, waarin in ieder geval 
de volgende gegevens moeten worden 
verstrekt:

Commissie indienen. Deze termijn kan met 
twaalf maanden worden verlengd wanneer 
de berokkende schade het gevolg is van 
cumulatieve effecten die niet onmiddellijk 
kunnen worden gekwantificeerd, zoals in 
geval van droogte. Bij het verzoek moeten
in ieder geval de volgende gegevens moeten 
worden verstrekt: 

Or. es

Motivering

Aan de verordening inzake het Solidariteitsfonds kleven bepaalde problemen als het erom gaat 
de door bepaalde metereologische fenomenen als ernstige droogte of vorst veroorzaakte effecten 
binnen de gestelde termijn te kwantificeren.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 114
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. In geval van zich langzaam 
ontwikkelende rampen, met name droogte 
of gevaren voor de volksgezondheid, wordt 
de in lid 1 gestelde termijn verlengd tot zes 
maanden.

Or. pt

Motivering

Met dit amendement wordt gereageerd op de kritiek van de verschillende lidstaten op de korte 
termijn voor het indienen van een verzoek om steun uit hoofde van het Solidariteitsfonds, door de 
termijn in specifieke gevallen te verlengen waarin het niet mogelijk is eerder een verzoek in te 
dienen.

Amendement ingediend door Sérgio Marques

Amendement 115
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. In geval van zich langzaam 
ontwikkelende rampen, met name droogte 
of gevaren voor de volksgezondheid, wordt 
de in lid 1 gestelde termijn tot zes maanden
verlengd.

Or. pt
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Amendement ingediend door Luis Manuel Capoulas Santos

Amendement 116
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. In geval van zich langzaam 
ontwikkelende rampen, met name droogte 
of gevaren voor de volksgezondheid, wordt 
de in lid 1 gestelde termijn tot zes maanden 
verlengd.

Or. pt

Motivering

In geval van zich langzaam ontwikkelende rampen is het zinvol te voorzien in een verlenging van 
de gestelde termijn voor het indienen van verzoeken om steun uit hoofde van het fonds.

Amendement ingediend door Pedro Guerreiro

Amendement 117
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. In geval van zich langzaam 
ontwikkelende rampen, met name droogte 
of gevaren voor de volksgezondheid, wordt 
de in lid 1 gestelde termijn tot zes maanden
verlengd.

Or. pt

Motivering

Het is belangrijk de termijn voor verzoeken om steun te verlengen in het geval van zich 
langzaam ontwikkelende rampen als droogte of gevaren voor de volksgezondheid.

Amendement ingediend door Jamila Madeira

Amendement 118
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. In geval van zich langzaam 
ontwikkelende rampen, met name droogte 
of gevaren voor de volksgezondheid, wordt 
de in lid 1 gestelde termijn tot zes maanden
verlengd.

Or. pt

Motivering

In geval van droogte kan het moeilijk zijn de omvang van de ramp op korte termijn in te 
schatten, daar het om een zich langzaam ontwikkelende natuurramp gaat, zodat de berokkende 
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schade slechts na verloop van een zekere tijdsperiode kan worden beoordeeld. Verzoeken om 
steun moeten in deze gevallen ook nog kunnen worden gehonoreerd wanneer de voor andere 
types natuurrampen gestelde korte termijn is verstreken.

Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Amendement 119
Artikel 5, lid 1, letter a)

a) de door de ramp veroorzaakte schade en 
de gevolgen voor de betrokken bevolking en 
de economie;

a) de door de ramp veroorzaakte schade en 
de gevolgen voor de betrokken bevolking en 
de economie, en voor het culturele, 
natuurlijke en milieuerfgoed;

Or. es

Motivering

Sommige gebeurtenissen en natuurrampen richten schade aan die binnen een korte en strikte 
termijn moeilijk is in te schatten, vooral wanneer de gevolgen aanhouden, zoals in het geval van 
langdurige droogte. Dergelijke situaties zijn helaas van langere duur, zodat de berokkende 
schade niet binnen een maximale periode van 10 weken kan worden vastgesteld. Deze bepaling 
moet derhalve flexibeler worden gemaakt, opdat de getroffen staat de nodige gegevens kan 
verzamelen en samenstellen om een verzoek te kunnen indienen dat de opgelopen schade 
realistischer weergeeft.

Amendement ingediend door Jutta D. Haug

Amendement 120
Artikel 5, lid 1, letter a)

a) de door de ramp veroorzaakte schade en 
de gevolgen voor de betrokken bevolking en 
de economie;

a) de door de ramp veroorzaakte schade en 
de gevolgen voor de betrokken bevolking, 
het milieu en de economie;

Or. en

Motivering

De bescherming van het milieu vormt een van de prioriteiten van de Europese Unie en met name 
van het Europees Parlement – de schade aan het milieu behoort daarom tot de kerninformatie 
die door een in aanmerking komende staat dient te worden verstrekt.

Amendement ingediend door Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Amendement 121
Artikel 5, lid 1, letter b)

(b) een gespecificeerde raming van de 
kosten van de maatregelen als bedoeld in
artikel 4, al naar gelang de aard van de ramp;

(b) een gespecificeerde raming van de 
kosten van de maatregelen als bedoeld in
artikel 4, al naar gelang de aard van de ramp, 
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in elk geval met inbegrip van de 
maatregelen die erop zijn gericht een 
herhaling van de betreffende ramp te 
voorkomen;

Or. en

Motivering

Bij de tenuitvoerlegging van deze verordening moet ook worden gelet op maatregelen ter 
voorkoming van een herhaling van de betreffende rampen.

Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Amendement 122
Artikel 5, lid 1, alinea 2

In de onder punt (a) van de eerste alinea 
bedoelde gegevens moet in ieder geval een 
schatting worden opgenomen van de totale 
directe schade als gevolg van de ramp.

In de onder punt (a) van de eerste alinea 
bedoelde gegevens moet in ieder geval een 
schatting worden opgenomen van de totale 
directe schade als gevolg van de ramp.
Gezien de moeilijkheid om, zoals in geval 
van droogte, de door rampen met
langdurige en aanhoudende gevolgen
veroorzaakte schade vast te stellen, verlengt 
de Commissie op verzoek van de getroffen 
lidstaat de termijn van 10 weken 
waarbinnen verzoeken om steun uit hoofde 
van het fonds moeten worden ingediend.

Or. es

Motivering

Sommige gebeurtenissen en natuurrampen richten schade aan die binnen een korte en strikte 
termijn moeilijk is in te schatten, vooral wanneer de gevolgen aanhouden, zoals in het geval van 
langdurige droogte. Dergelijke situaties zijn helaas van langere duur, zodat de berokkende 
schade niet binnen een maximale periode van 10 weken kan worden vastgesteld. Deze bepaling 
moet derhalve flexibeler worden gemaakt, opdat de getroffen staat de nodige gegevens kan 
verzamelen en samenstellen om een verzoek te kunnen indienen dat de opgelopen schade 
realistischer weergeeft.

Amendement ingediend door Bastiaan Belder

Amendement 123
Artikel 5, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Op 1 oktober van ieder jaar is nog ten 
minste een kwart van het jaarbedrag van 
het fonds beschikbaar teneinde in 
behoeften te kunnen voorzien die zich tegen 
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het eind van het jaar voordoen.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat landen die tegen het eind van het jaar door een ramp worden getroffen, 
niet vertsoken blijven van adequate hulp moet een bepaald deel van het fonds tot het eind van het 
jaar beschikbaar blijven.

Amendement ingediend door Jutta D. Haug

Amendement 124
Artikel 7, lid 2

2. Wanneer de Commissie op grond van de 
in artikel 5, lid 2, bedoelde beoordeling van 
mening is dat niet is voldaan aan de 
voorwaarden voor steun in het kader van 
deze verordening, wordt het betrokken land 
daarvan in kennis gesteld.

2. Wanneer de Commissie op grond van de 
in artikel 5, lid 2, bedoelde beoordeling van 
mening is dat niet is voldaan aan de 
voorwaarden voor steun in het kader van 
deze verordening, wordt het betrokken land 
daarvan zo spoedig mogelijk in kennis 
gesteld.

Or. en

Motivering

Ten behoeve van de samenhang met lid 1.

Amendement ingediend door Pedro Guerreiro

Amendement 125
Artikel 8, lid 1

1. Als de Commissie besloten heeft dat 
financiële steun uit het fonds wordt 
toegekend, dient zij bij de 
begrotingsautoriteit de benodigde 
voorstellen in voor de goedkeuring van de in 
artikel 7, lid 1, bedoelde steun.

1. Als de Commissie besloten heeft dat 
financiële steun uit het fonds wordt 
toegekend, dient zij bij de 
begrotingsautoriteit onverwijld de benodigde 
voorstellen in voor de goedkeuring van de in 
artikel 7, lid 1, bedoelde steun.

Or. pt

Motivering

De Commissie dient het verzoek om financiële steun onverwijld door te sturen naar de 
begrotingsautoriteit.

Amendement ingediend door Alfonso Andria

Amendement 126
Artikel 8, lid 2 bis (nieuw)
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2 bis. De financiële middelen waarover het 
fonds in het betreffende jaar beschikt en 
die niet zijn besteed aan de overeenkomstig 
lid 1 goedgekeurde subsidies, evenals 
subsidies die overeenkomstig dit lid zijn 
goedgekeurd, maar krachtens artikel 17, lid 
2, zijn terugbetaald, worden naar de 
begroting voor het daaropvolgende jaar 
overgedragen, teneinde de middelen van 
het fonds te verhogen.

Or. it

Motivering

Dit financiële instrument, dat momenteel over beperkte middelen beschikt, moet flexibeler 
worden gemaakt door het meer financiële autonomie te verlenen en het mogelijk te maken niet 
bestede middelen van het ene naar het andere jaar over te dragen.

Amendement ingediend door Alfonso Andria

Amendement 127
Artikel 9, lid 1

1. Na goedkeuring van het subsidiebesluit 
betaalt de Commissie na de ondertekening 
van de in artikel 10, lid 1, bedoelde 
overeenkomst de subsidie onmiddellijk en 
ineens aan de begunstigde staat.

1. Na goedkeuring van het subsidiebesluit 
betaalt de Commissie na de ondertekening 
van de in artikel 10, lid 1, bedoelde 
overeenkomst de subsidie binnen vijftien 
dagen en ineens aan de begunstigde staat.

Or. it

Motivering

In noodsituaties waarin snelle maatregelen zijn geboden, moet een duidelijke termijn voor de 
betaling worden gezet, zodat een onmiddellijk optreden mogelijk wordt, met het minimum aan 
flexibiliteit dat voor complexe interventies is vereist.

Amendement ingediend door Alfonso Andria

Amendement 128
Artikel 9, lid 2

2. Het begunstigde land zal de subsidie en 
eventuele daarover ontvangen rente binnen 
achttien maanden na het ontstaan van de 
eerste schade gebruiken voor de financiering 
van in aanmerking komende maatregelen.

2. Het begunstigde land zal de subsidie en 
eventuele daarover ontvangen rente binnen 
12 maanden na ondertekening van de in 
artikel 10, lid 1 bedoelde overeenkomst, en 
in elk geval binnen 18 maanden na het 
ontstaan van de eerste schade gebruiken 
voor de financiering van in aanmerking 
komende maatregelen die worden 
uitgevoerd na de datum waarop zich de 
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ramp heeft voorgedaan.

Or. it

Motivering

Deze verordening heeft ten doel specifiek op noodsituaties te reageren teneinde de normale 
levensomstandigheden te herstellen. Derhalve moet een periode van 12 maanden voor het 
verlenen van noodhulp volstaan. Bovendien dient het tijdschema voor het gebruik van de 
middelen uit het fonds niet van factoren af te hangen waarop de lidstaat geen invloed heeft, zoals 
vertraging bij het sluiten van de overeenkomst als bedoeld in artikel 10, lid 1. Ook mag niet 
worden toegestaan dat een lidstaat het sluiten van een dergelijke overeenkomst opzettelijk 
vertraagt teneinde de periode voor de besteding van de verleende subsidies te verlengen.

Amendement ingediend door Jutta D. Haug

Amendement 129
Artikel 9, lid 2

2. Het begunstigde land zal de subsidie en 
eventuele daarover ontvangen rente binnen 
achttien maanden na het ontstaan van de 
eerste schade gebruiken voor de 
financiering van in aanmerking komende 
maatregelen..

2. Het begunstigde land zal de subsidie en 
eventuele daarover ontvangen rente binnen 
achttien maanden nadat de autoriteiten de 
oorspronkelijke door de ramp veroorzaakte 
schade voor het eerst hebben vastgesteld
gebruiken voor de financiering van in 
aanmerking komende maatregelen.

Or. en

Motivering

Ten behoeve van de samenhang met artikel 5, inleidende formule.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 130
Artikel 9, lid 2

2. Het begunstigde land zal de subsidie en 
eventuele daarover ontvangen rente binnen 
achttien maanden na het ontstaan van de 
eerste schade gebruiken voor de financiering 
van in aanmerking komende maatregelen.

2. Het begunstigde land zal de subsidie en 
eventuele daarover ontvangen rente binnen 
vierentwintig maanden na het ontstaan van 
de eerste schade gebruiken voor de 
financiering van in aanmerking komende 
maatregelen.

Or. pt

Motivering

Dit amendement heeft ten doel de doeltreffende besteding van de subsidies te vergemakkelijken.
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Amendement ingediend door Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Amendement 131
Artikel 15, lid 1

1. Wanneer op het moment dat 
overeenkomstig artikel 8 een voorstel wordt 
ingediend, de resterende financiële middelen 
van het fonds voor dat jaar niet toereikend 
zijn voor de hulp die nodig wordt geacht, 
kan de Commissie voorstellen dat het 
verschil uit het fonds van het volgende jaar 
gefinancierd wordt.

1. Wanneer op het moment dat 
overeenkomstig artikel 8 een voorstel wordt 
ingediend, de resterende financiële middelen 
van het fonds voor dat jaar niet toereikend 
zijn voor de hulp die nodig wordt geacht, 
kan de Commissie het Europees Parlement, 
dat controle op de begroting uitoefent, 
voorstellen dat het verschil uit het fonds van 
het volgende jaar gefinancierd wordt.

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement moet in de gelegenheid worden gesteld de controle op de overdracht 
van kredieten uit de EU-begroting van het ene naar het andere jaar uit te oefenenen vóórdat de 
Commissie kwijting wordt verleend voor de tenuitvoerlegging van de begroting.

Amendement ingediend door Simon Busuttil

Amendement 132
Artikel 15, lid 1

1. Wanneer op het moment dat 
overeenkomstig artikel 8 een voorstel wordt 
ingediend, de resterende financiële middelen 
van het fonds voor dat jaar niet toereikend 
zijn voor de hulp die nodig wordt geacht, 
kan de Commissie voorstellen dat het 
verschil uit het fonds van het volgende jaar 
gefinancierd wordt.

1. Wanneer op het moment dat 
overeenkomstig artikel 8 een voorstel wordt 
ingediend, de resterende financiële middelen 
van het fonds voor dat jaar niet toereikend 
zijn voor de hulp die nodig wordt geacht, 
wordt het verschil uit het fonds van het 
volgende jaar gefinancierd.

Or. en

Amendement ingediend door Pedro Guerreiro

Amendement 133
Artikel 15, lid 2

2. Het totale begrotingsplafond van het 
fonds dat is vastgesteld voor het jaar waarin 
de ramp zich voordoet en dat voor het 
volgende jaar, mag in geen geval
overschreden worden.

2. Het totale begrotingsplafond van het 
fonds dat is vastgesteld voor het jaar waarin 
de ramp zich voordoet en dat voor het 
volgende jaar, mag niet overschreden 
worden, uitgezonderd in buitengewone 
omstandigheden.

Or. pt
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Motivering

Een moet in manoevreerruimte worden voorzien om uitzonderlijke situaties aan te pakken.

Amendement ingediend door Bastiaan Belder

Amendement 134
Artikel 17, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Wanneer een begunstigde staat na de 
vorige grote ramp geen 
voorzorgsmaatregelen heeft getroffen en 
wanneer de schade als gevolg van een grote 
ramp had kunnen worden gereduceerd 
indien voorzorgsmaatregelen waren 
getroffen, eist de Commissie van de 
begunstigde terugbetaling van de verleende 
financiële hulp of een gedeelte daarvan.

Or. en

Motivering

Steun uit het fonds mag de lidstaten er niet van weerhouden maar moet deze stimuleren om 
maatregelen te treffen ter voorkoming van een herhaling van grote rampen of ter vermindering 
van de gevolgen daarvan. Ingeval lidstaten geen voorzorgmaatregelen hebben getroffen – en 
wanneer zij dit hadden kunnen doen – moet de steunverlening aan deze landen in het kader van 
het fonds worden heroverwogen.

Amendement ingediend door Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Amendement 135
Artikel 18, lid 1

1. Op initiatief van de Commissie kan 
jaarlijks maximaal 0,2% van het fonds 
worden gebruikt voor bijstand op het gebied 
van voorbereiding, toezicht en 
administratie, technische bijstand, 
boekhoudkundige controle en 
inspectiemaatregelen die nodig zijn voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening.

1. Op initiatief van de Commissie kan 
jaarlijks maximaal 0,15 % van het fonds 
worden gebruikt voor bijstand op het gebied 
van voorbereiding, toezicht, 
boekhoudkundige controle en 
inspectiemaatregelen die nodig zijn voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening.

Deze maatregelen worden uitgevoerd 
overeenkomstig artikel 53, lid 2, van het 
Financieel Reglement en eventuele andere 
bepalingen van die verordening en van de 
uitvoeringsbepalingen daarvoor die voor de 
betrokken vorm van uitvoering van de 
begroting gelden.

Deze maatregelen worden uitgevoerd 
overeenkomstig artikel 53, lid 2, van het 
Financieel Reglement en eventuele andere 
bepalingen van die verordening en van de 
uitvoeringsbepalingen daarvoor die voor de 
betrokken vorm van uitvoering van de 
begroting gelden.

Deze maatregelen omvatten met name 
verslagen van deskundigen op grond 
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waarvan de Commissie de in artikel 5, lid 2, 
bedoelde beoordeling van de aanvragen 
beter kan uitvoeren.

Or. en

Motivering

Met subsidies uit het fonds moeten geen onspecifieke taken worden gefinancierd, maar moeten er 
in de eerste plaats toe dienen de schade als gevolg van een grote ramp te compenseren.

Amendement ingediend door Jutta D. Haug

Amendement 136
Artikel 19

Met ingang van [jaar na inwerkingtreding] 
dient de Commissie jaarlijks voor 1 juli een
verslag in bij het Europees Parlement en de 
Raad over de activiteiten die het voorgaande 
jaar zijn ondernomen in het kader van deze 
verordening. In dit verslag wordt met name 
informatie opgenomen over de ingediende 
aanvragen, de goedgekeurde 
subsidiebesluiten en de afronding van de 
financiële steun.

Met ingang van [jaar na inwerkingtreding] 
dient de Commissie jaarlijks voor 1 juli een
verslag in bij het Europees Parlement en de 
Raad over de activiteiten die het voorgaande 
jaar zijn ondernomen in het kader van deze 
verordening. In dit verslag wordt met name 
informatie opgenomen over de ingediende 
aanvragen, de goedgekeurde 
subsidiebesluiten en de uitgevoerde 
maatregelen.

Or. en

Motivering

Het jaarverslag moet zich niet beperken tot een lijst van ingediende aanvragen en 
subsidiebesluiten, maar kan ook worden gebruikt als compendium van afgeronde maatregelen.
In het geval van een toekomstige ramp kan dit door de lidstaten worden gebruikt als leidraad 
voor redelijke en zinvolle maatregelen.

Amendement ingediend door Pedro Guerreiro

Amendement 137
Artikel 21

Verordening (EG) nr. 2012/2002 wordt met 
ingang van 1 januari 2007 ingetrokken. 
Verwijzingen naar de ingetrokken 
verordening worden beschouwd als 
verwijzingen naar deze verordening. 

Verordening (EG) nr. 2012/2002 wordt met 
ingang van de inwerkingtreding van deze 
verordening ingetrokken. Verwijzingen naar 
de ingetrokken verordening worden 
beschouwd als verwijzingen naar deze 
verordening.

Or. pt
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Motivering

De inwerkingtreding van de verordening moet in aanmerking worden genomen.

Amendement ingediend door Pedro Guerreiro

Amendement 138
Artikel 22

Verordening (EG) nr. 2012/2002 blijft 
gelden voor aanvragen die op of voor 31 
december 2006 bij de Commissie worden 
ingediend.

Verordening (EG) nr. 2012/2002 blijft 
gelden voor aanvragen die op of voor de dag 
van het verstrijken bij de Commissie 
worden ingediend.

Or. pt

Motivering

Verordening 2012/2002 moet van toepassing blijven tot en met de dag van het verstrijken.

Amendement ingediend door Pedro Guerreiro

Amendement 139
Artikel 23

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. Zij is van toepassing met 
ingang van 1 januari 2007. Deze 
verordening is verbindend in al haar 
onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in 
elke lidstaat.

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. Deze verordening is 
verbindend in al haar onderdelen en is 
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Or. pt

Motivering

De verordening dient in werking te treden na bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.


