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Predlog spremembe, ki ga vlagata Mirosław Mariusz Piotrowski in Vladimír Železný

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 1

(1) V primeru večje nesreče ali kriznih 
razmer mora Skupnost izkazati svojo 
solidarnost z državami članicami in 
prebivalstvom v zadevnih regijah z 
zagotovitvijo finančne pomoči, da prispeva k 
čim hitrejši vzpostavitvi običajnih pogojev 
za življenje v prizadetih regijah ter k 
finančni odškodnini za žrtve terorističnih 
dejanj.

(1) V primeru večje nesreče ali večjih 
kriznih razmer mora Skupnost izkazati svojo 
solidarnost z državami članicami in 
prebivalstvom v zadevnih regijah z 
zagotovitvijo finančne pomoči, da prispeva k 
čim hitrejši vzpostavitvi običajnih pogojev 
za življenje v prizadetih regijah.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju omejenih finančnih sredstev Sklada in nejasnosti izraza "terorizem", bi 
morala biti finančna pomoč iz Sklada namenjena le odpravljanju škode, ki je posledica večjih 
nesreč ali večjih kriznih razmer.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Pedro Guerreiro

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 1

(1) V primeru večje nesreče ali kriznih 
razmer mora Skupnost izkazati svojo 
solidarnost z državami članicami in 
prebivalstvom v zadevnih regijah z 
zagotovitvijo finančne pomoči, da prispeva k 
čim hitrejši vzpostavitvi običajnih pogojev 
za življenje v prizadetih regijah ter k 
finančni odškodnini za žrtve terorističnih 
dejanj.

(1) V primeru večje nesreče ali kriznih 
razmer mora Skupnost izkazati svojo 
solidarnost z državami članicami in 
prebivalstvom v zadevnih regijah z 
zagotovitvijo finančne pomoči, da prispeva k 
čim hitrejši vzpostavitvi običajnih pogojev 
za življenje v prizadetih regijah ter k 
finančni odškodnini za žrtve.

Or. pt

Obrazložitev

Finančno odškodnino je treba razširiti na vse žrtve kriz in nesreč iz te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 1

(1) V primeru večje nesreče ali kriznih 
razmer mora Skupnost izkazati svojo 
solidarnost z državami članicami in 
prebivalstvom v zadevnih regijah z 
zagotovitvijo finančne pomoči, da prispeva k 
čim hitrejši vzpostavitvi običajnih pogojev 
za življenje v prizadetih regijah ter k 
finančni odškodnini za žrtve terorističnih 
dejanj.

(1) Ker razumemo izraz 'nesreča' kot 
destruktiven dogodek, ki kot poplava, požar 
ali suša resno prizadene prebivalstvo in 
okolje, in ker mora v primeru večje nesreče 
ali kriznih razmer Skupnost izkazati svojo 
solidarnost z državami članicami in 
predvsem prebivalstvom v zadevnih regijah 
z zagotovitvijo finančne pomoči, da prispeva 
k čim hitrejši vzpostavitvi običajnih pogojev 
za življenje v prizadetih regijah ter k 
finančni odškodnini za žrtve nesreč ali 
terorističnih dejanj.

Or. es

Obrazložitev

Pojem 'nesreča' je treba opredeliti, da bomo lahko določili obseg in resnost vsake nesreče. 
Poleg tega so ljudje, ki jih prizadene katerakoli vrsta nesreče, žrtve nesreče, kadar se njihovi 
običajni pogoji za življenje spremenijo, naj bo to gospodarsko ali psihološko.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Marie Beaupuy

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 1

(1) V primeru večje nesreče ali kriznih 
razmer mora Skupnost izkazati svojo 
solidarnost z državami članicami in 
prebivalstvom v zadevnih regijah z 
zagotovitvijo finančne pomoči, da prispeva k 
čim hitrejši vzpostavitvi običajnih pogojev 
za življenje v prizadetih regijah ter k 
finančni odškodnini za žrtve terorističnih 
dejanj.

(1) V primeru večje nesreče ali kriznih 
razmer mora Skupnost izkazati svojo 
solidarnost z državami članicami in 
prebivalstvom v zadevnih regijah z 
zagotovitvijo finančne pomoči, da prispeva k 
čim hitrejši vzpostavitvi običajnih pogojev 
za življenje v prizadetih regijah ter k 
finančni odškodnini za žrtve terorističnih 
dejanj, ne da bi Skupnost nadomestile 
pristojne javne oblasti in zasebne 
organizacije.

Or. fr

Obrazložitev

Prizadevanja držav članic ali zavarovalnic ne smejo nadomestiti solidarnosti EU; pri tem je 
treba vztrajati na načelu subsidiarnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 1 a (novo)

(1a) Solidarnostni sklad omogoča 
Skupnosti, da ukrepa v primeru nesreč ali 
kriznih situacij večjega obsega. Uniji v 
veliki meri omogoča, da na področjih, kjer 
državljani to pričakujejo, deluje bolj 
učinkovito in ciljno naravnano. Zato 
moramo zagotoviti financiranje Sklada in 
ohraniti njegovo delovanje, da bo lahko 
Skupnost ne glede na okoliščine tako 
razširila področje delovanja sklada, da bo 
uresničila pričakovanja državljanov. To 
pomeni, da mora imeti Skupnost na jasno 
opredeljenih področjih ukrepanja na voljo 
dovolj sredstev, tudi v času hudih kriz.

Or. pt

Obrazložitev

Predlog spremembe krepi značaj Solidarnostnega sklada, ki Skupnosti omogoča, da ukrepa v 
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primeru nesreč ali kriznih situacij večjega obsega.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava 2

(2) Skupnost mora prav tako izkazati 
solidarnost z državami, ki se pogajajo o 
pristopu k Evropski uniji.

(2) Skupnost mora prav tako izkazati 
solidarnost z državami, ki se pogajajo o 
pristopu k Evropski uniji, zaradi česar je 
treba zagotoviti nekatere druge posebne 
mehanizme, ki bodo Uniji omogočili, da 
zadosti potrebam, nastalim ob velikih 
nesrečah.

Or. es

Obrazložitev

Čeprav finančni obseg v zadostni meri izpolnjuje zahteve iz zadnjih let, dvomimo, da bi lahko 
zadostil potrebam, nastalim zaradi velike nesreče, kot je potres.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava 3

(3) Večje nesreče ali krizne razmere so 
lahko posledica naravnih, industrijskih in 
tehnoloških dogodkov, vključno z 
onesnaževanjem morja in radiološko 
nevarnostjo, ali nujnih primerov na 
področju javnega zdravja, zlasti uradno 
razglašenih pandemij influence, ali 
terorističnih dejanj. Obstoječi instrumenti 
ekonomske in socialne kohezije omogočajo
financiranje preventivnih ukrepov in obnovo 
poškodovane infrastrukture. Solidarnostni 
sklad Evropske unije, ustanovljen z Uredbo 
Sveta (ES) št. 2012/20021, omogoča 
Skupnosti, da pomaga mobilizirati službe za 
ukrepanje ob izrednih dogodkih za 
zadovoljevanje neposrednih potreb 

(3) Večje nesreče ali krizne razmere so 
ponavadi posledica naravnih in industrijskih 
dogodkov. Obstoječi instrumenti ekonomske 
in socialne kohezije omogočajo financiranje 
preventivnih ukrepov in obnovo 
poškodovane infrastrukture. Solidarnostni 
sklad Evropske unije, ustanovljen z Uredbo 
Sveta (ES) št. 2012/20022, omogoča 
Skupnosti, da pomaga mobilizirati službe za 
ukrepanje ob izrednih dogodkih za 
zadovoljevanje neposrednih potreb 
prizadetega prebivalstva in kratkoročno 
obnovo poškodovane ključne infrastrukture, 
da se tako omogoči ponovni zagon 
gospodarskih in socialnih dejavnosti v 
prizadetih regijah. Četudi je ta sklad omejen 

  
1 UL L 311, 14. 11. 2002, str. 3.
2 UL L 311, 14. 11. 2002, str. 3.
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prebivalstva in kratkoročno obnovo 
poškodovane ključne infrastrukture, da se 
tako omogoči ponovni zagon gospodarskih 
dejavnosti v prizadetih regijah. Vendar je ta 
sklad omejen pretežno na naravne nesreče.
Treba je predvideti tudi možnost, da
Skupnost poseže v kriznih razmerah, ki niso 
naravnega izvora.

pretežno na naravne nesreče, mora 
Evropska Unija vseeno imeti na razpolago 
učinkovit in prilagodljiv instrument, s 
katerim bo Skupnost imela možnost jasno 
nagovoriti državljane, žrtve velikih nesreč, 
kot so teroristična dejanja.

Or. es

Obrazložitev

Bolj kot kadarkoli prej bi morala biti današnja Unija pri izvajanju ukrepov čim bližje 
državljanom. Ljudje, ki jih prizadene katerakoli vrsta nesreče, so žrtve nesreče, kadar se 
njihovi običajni pogoji za življenje spremenijo, naj bo to gospodarsko ali psihološko.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Luis Manuel Capoulas Santos

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava 3

(3) Večje nesreče ali krizne razmere so 
lahko posledica naravnih, 
industrijskih in tehnoloških 
dogodkov, vključno z 
onesnaževanjem morja in radiološko 
nevarnostjo, ali nujnih primerov na 
področju javnega zdravja, zlasti 
uradno razglašenih pandemij 
influence, ali terorističnih dejanj. 
Obstoječi instrumenti ekonomske in 
socialne kohezije omogočajo 
financiranje preventivnih ukrepov in 
obnovo poškodovane infrastrukture. 
Solidarnostni sklad Evropske unije, 
ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 
2012/20021, omogoča Skupnosti, da 
pomaga mobilizirati službe za 
ukrepanje ob izrednih dogodkih za 
zadovoljevanje neposrednih potreb 
prebivalstva in kratkoročno obnovo 
poškodovane ključne infrastrukture, 
da se tako omogoči ponovni zagon 

(3) Večje nesreče ali krizne razmere so lahko 
posledica naravnih dogodkov s takojšnjimi 
uničujočimi posledicami (kot so poplave in 
gozdni požari), ali dogodkov, do katerih 
pride postopoma (kot je suša), industrijskih 
in tehnoloških dogodkov, vključno z 
onesnaževanjem morja in radiološko 
nevarnostjo, ali nujnih primerov na področju 
javnega zdravja, zlasti uradno razglašenih 
pandemij influence, ali terorističnih dejanj. 
Obstoječi instrumenti ekonomske in socialne 
kohezije omogočajo financiranje 
preventivnih ukrepov in obnovo 
poškodovane infrastrukture. Solidarnostni 
sklad Evropske unije, ustanovljen z Uredbo 
Sveta (ES) št. 2012/20022, omogoča 
Skupnosti, da pomaga mobilizirati službe za 
ukrepanje ob izrednih dogodkih za 
zadovoljevanje neposrednih potreb 
prebivalstva in kratkoročno obnovo 
poškodovane ključne infrastrukture, da se 
tako omogoči ponovni zagon gospodarskih 

  
1 UL L 311, 14. 11. 2002, str. 3.
2 UL L 311, 14. 11. 2002, str. 3.
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gospodarskih dejavnosti v prizadetih 
regijah. Vendar je ta sklad omejen 
pretežno na naravne nesreče. Treba je 
predvideti tudi možnost, da Skupnost 
poseže v kriznih razmerah, ki niso 
naravnega izvora.

dejavnosti v prizadetih regijah. Vendar je ta 
sklad omejen pretežno na naravne nesreče. 
Treba je predvideti tudi možnost, da 
Skupnost poseže v kriznih razmerah, ki niso 
naravnega izvora.

Or. pt

Obrazložitev

Ker ne obstaja jasna opredelitev naravnih nesreč, je treba pojasniti najbolj ponavljajoče se 
primere. Preučiti je treba tudi zmogljivost odziva na nesreče, do katerih pride postopoma (kot 
je suša).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Luis Manuel Capoulas Santos

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava 3

(3) Večje nesreče ali krizne razmere so 
lahko posledica naravnih, 
industrijskih in tehnoloških 
dogodkov, vključno z 
onesnaževanjem morja in radiološko 
nevarnostjo, ali nujnih primerov na 
področju javnega zdravja, zlasti 
uradno razglašenih pandemij 
influence, ali terorističnih dejanj. 
Obstoječi instrumenti ekonomske in 
socialne kohezije omogočajo 
financiranje preventivnih ukrepov in 
obnovo poškodovane infrastrukture. 
Solidarnostni sklad Evropske unije, 
ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 
2012/20021, omogoča Skupnosti, da 
pomaga mobilizirati službe za 
ukrepanje ob izrednih dogodkih za 
zadovoljevanje neposrednih potreb 
prebivalstva in kratkoročno obnovo 
poškodovane ključne infrastrukture, 
da se tako omogoči ponovni zagon 
gospodarskih dejavnosti v prizadetih 

(3) Večje nesreče ali krizne razmere so lahko 
posledica naravnih, industrijskih in 
tehnoloških dogodkov, vključno z 
onesnaževanjem morja in radiološko 
nevarnostjo, ali nujnih primerov na področju 
javnega zdravja, zlasti uradno razglašenih 
pandemij influence, ali terorističnih dejanj. 
Obstoječi instrumenti ekonomske in socialne 
kohezije omogočajo financiranje 
preventivnih ukrepov in obnovo 
poškodovane infrastrukture. Solidarnostni 
sklad Evropske unije, ustanovljen z Uredbo 
Sveta (ES) št. 2012/20022, omogoča 
Skupnosti, da pomaga mobilizirati službe za 
ukrepanje ob izrednih dogodkih za 
zadovoljevanje neposrednih potreb 
prebivalstva in kratkoročno obnovo 
poškodovane ključne infrastrukture kot tudi 
za ohranitev prizadetih proizvodnih 
zmožnosti, s posebnim poudarkom na živini 
visoke genetske in reproduktivne vrednosti, 
da se tako omogoči ponovni zagon 
gospodarskih dejavnosti v prizadetih regijah. 

  
1 UL L 311, 14. 11. 2002, str. 3.
2 UL L 311, 14. 11. 2002, str. 3.
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regijah. Vendar je ta sklad omejen 
pretežno na naravne nesreče. Treba je 
predvideti tudi možnost, da Skupnost 
poseže v kriznih razmerah, ki niso 
naravnega izvora.

Vendar je ta sklad omejen pretežno na 
naravne nesreče. Treba je predvideti tudi 
možnost, da Skupnost poseže v kriznih 
razmerah, ki niso naravnega izvora.

Or. pt

Obrazložitev

Ker ne obstaja jasna opredelitev naravnih nesreč, je treba pojasniti najbolj ponavljajoče se 
primere. Preučiti je treba tudi zmogljivost odziva na nesreče, do katerih pride postopoma (kot 
je suša).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 21
Uvodna izjava 3

(3) Večje nesreče ali krizne razmere so lahko 
posledica naravnih, industrijskih in 
tehnoloških dogodkov, vključno z 
onesnaževanjem morja in radiološko 
nevarnostjo, ali nujnih primerov na 
področju javnega zdravja, zlasti 
uradno razglašenih pandemij 
influence, ali terorističnih dejanj.
Obstoječi instrumenti ekonomske in 
socialne kohezije omogočajo 
financiranje preventivnih ukrepov in 
obnovo poškodovane infrastrukture.
Solidarnostni sklad Evropske unije, 
ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 
2012/20021, omogoča Skupnosti, da 
pomaga mobilizirati službe za 
ukrepanje ob izrednih dogodkih za 
zadovoljevanje neposrednih potreb 
prebivalstva in kratkoročno obnovo 
poškodovane ključne infrastrukture, 
da se tako omogoči ponovni zagon 
gospodarskih dejavnosti v prizadetih 
regijah. Vendar je ta sklad omejen 
pretežno na naravne nesreče. Treba je 

(3) Večje nesreče ali krizne razmere so lahko 
posledica naravnih, industrijskih in 
tehnoloških dogodkov, vključno z 
onesnaževanjem morja in radiološko 
nevarnostjo, ali nujnih primerov na področju 
javnega zdravja, zlasti uradno razglašenih 
pandemij influence, terorističnih dejanj, 
požarov, suš ali poplav. Obstoječi 
instrumenti ekonomske in socialne kohezije 
omogočajo financiranje preventivnih 
ukrepov in obnovo poškodovane 
infrastrukture. Solidarnostni sklad Evropske 
unije, ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 
2012/20022, omogoča Skupnosti, da pomaga 
mobilizirati službe za ukrepanje ob izrednih 
dogodkih za zadovoljevanje neposrednih 
potreb prebivalstva in kratkoročno obnovo 
poškodovane ključne infrastrukture, da se 
tako omogoči ponovni zagon gospodarskih 
dejavnosti v prizadetih regijah. Vendar je ta 
sklad omejen pretežno na naravne nesreče. 
Treba je predvideti tudi možnost, da 
Skupnost poseže v kriznih razmerah, ki niso 
naravnega izvora, in pri katerih 

  
1 UL L 311, 14. 11. 2002, str. 3.
2 UL L 311, 14. 11. 2002, str. 3.
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predvideti tudi možnost, da Skupnost 
poseže v kriznih razmerah, ki niso 
naravnega izvora.

odgovornosti ni mogoče dovolj natančno 
ugotoviti.

Or. pt

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je vključiti vse možne oblike naravnih nesreč.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alfonso Andria

Predlog spremembe 22
Uvodna izjava 3

(3) Večje nesreče ali krizne razmere so 
lahko posledica naravnih, industrijskih in 
tehnoloških dogodkov, vključno z 
onesnaževanjem morja in radiološko 
nevarnostjo, ali nujnih primerov na področju 
javnega zdravja, zlasti uradno razglašenih 
pandemij influence, ali terorističnih dejanj. 
Obstoječi instrumenti ekonomske in socialne 
kohezije omogočajo financiranje 
preventivnih ukrepov in obnovo 
poškodovane infrastrukture. Solidarnostni 
sklad Evropske unije, ustanovljen z Uredbo 
Sveta (ES) št. 2012/20021, omogoča 
Skupnosti, da pomaga mobilizirati službe za 
ukrepanje ob izrednih dogodkih za 
zadovoljevanje neposrednih potreb 
prebivalstva in kratkoročno obnovo 
poškodovane ključne infrastrukture, da se 
tako omogoči ponovni zagon gospodarskih 
dejavnosti v prizadetih regijah. Vendar je ta 
sklad omejen pretežno na naravne nesreče. 
Treba je predvideti tudi možnost, da 
Skupnost poseže v kriznih razmerah, ki niso 
naravnega izvora.

(3) Večje naravne, industrijske in 
tehnološke nesreče so lahko posledica 
naravnih dogodkov ali dogodkov, ki jih je 
povzročil človek, vključno z 
onesnaževanjem morja in radiološko 
nevarnostjo, ali nujnih primerov na področju 
javnega zdravja, zlasti uradno razglašenih 
pandemij influence, ali terorističnih dejanj. 
Obstoječi instrumenti ekonomske in socialne 
kohezije omogočajo financiranje 
preventivnih ukrepov in obnovo 
poškodovane infrastrukture. Solidarnostni 
sklad Evropske unije, ustanovljen z Uredbo 
Sveta (ES) št. 2012/20022, omogoča 
Skupnosti, da pomaga mobilizirati službe za 
ukrepanje ob izrednih dogodkih za 
zadovoljevanje neposrednih potreb 
prebivalstva in kratkoročno obnovo 
poškodovane ključne infrastrukture, da se 
tako omogoči ponovni zagon gospodarskih 
dejavnosti v prizadetih regijah. Vendar je ta 
sklad namenjen pretežno naravnim 
nesrečam. Treba je predvideti tudi možnost, 
da Skupnost poseže v kriznih razmerah, ki 
niso naravnega izvora.

Or. it

  
1 UL L 311, 14. 11. 2002, str. 3.
2 UL L 311, 14. 11. 2002, str. 3.



AM\600565SL.doc 9/62 PE 369.847v01-00

SL

Obrazložitev

Razlikovati je treba med 'okoljskimi' nesrečami in kriznimi razmerami različnega izvora in 
posledic. Hkrati je lahko pojem 'naravnih nesreč' zavajajoč, saj iz področja uporabe te 
uredbe izključuje vse tiste primere (npr. večino gozdnih požarov), ki niso posledica delovanja 
narave ampak škodoželjnega ali kaznivega človeškega delovanja. Uporaba izraza "okoljske 
nesreče" je bolj primerna, saj se ne nanaša na vzroke nesreč, ampak na njihove posledice.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Mirosław Mariusz Piotrowski in Vladimír Železný

Predlog spremembe 23
Uvodna izjava 3

(3) Večje nesreče ali krizne razmere so lahko 
posledica naravnih, industrijskih in 
tehnoloških dogodkov, vključno z 
onesnaževanjem morja in radiološko 
nevarnostjo, ali nujnih primerov na področju 
javnega zdravja, zlasti uradno razglašenih 
pandemij influence, ali terorističnih dejanj. 
Obstoječi instrumenti ekonomske in socialne 
kohezije omogočajo financiranje 
preventivnih ukrepov in obnovo 
poškodovane infrastrukture. Solidarnostni 
sklad Evropske unije, ustanovljen z Uredbo 
Sveta (ES) št. 2012/2002, omogoča 
Skupnosti, da pomaga mobilizirati službe za 
ukrepanje ob izrednih dogodkih za 
zadovoljevanje neposrednih potreb 
prebivalstva in kratkoročno obnovo 
poškodovane ključne infrastrukture, da se 
tako omogoči ponovni zagon gospodarskih 
dejavnosti v prizadetih regijah. Vendar je ta 
sklad omejen pretežno na naravne nesreče. 
Treba je predvideti tudi možnost, da 
Skupnost poseže v kriznih razmerah, ki niso 
naravnega izvora.

(3) Večje nesreče ali večje krizne razmere so 
lahko posledica naravnih, industrijskih in 
tehnoloških dogodkov, vključno z 
onesnaževanjem morja in radiološko 
nevarnostjo, ali nujnih primerov na področju 
javnega zdravja, zlasti uradno razglašenih 
pandemij influence. Obstoječi instrumenti 
ekonomske in socialne kohezije omogočajo 
financiranje preventivnih ukrepov in obnovo 
poškodovane infrastrukture. Solidarnostni 
sklad Evropske unije, ustanovljen z Uredbo 
Sveta (ES) št. 2012/2002, omogoča 
Skupnosti, da pomaga mobilizirati službe za 
ukrepanje ob izrednih dogodkih za 
zadovoljevanje neposrednih potreb 
prebivalstva in kratkoročno obnovo 
poškodovane ključne infrastrukture, da se 
tako omogoči ponovni zagon gospodarskih 
dejavnosti v prizadetih regijah. Vendar je ta 
sklad omejen pretežno na naravne nesreče.
Treba je predvideti tudi možnost, da 
Skupnost poseže v kriznih razmerah, ki niso 
naravnega izvora.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju omejenih finančnih sredstev Sklada in nejasnosti izraza "terorizem", bi 
morala biti finančna pomoč iz Sklada namenjena le odpravljanju škode, ki je posledica večjih 
nesreč ali kriznih razmer.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Simon Busuttil

Predlog spremembe 24
Uvodna izjava 3

(3) Večje nesreče ali krizne razmere so lahko 
posledica naravnih, industrijskih in 
tehnoloških dogodkov, vključno z 
onesnaževanjem morja in radiološko 
nevarnostjo, ali nujnih primerov na področju 
javnega zdravja, zlasti uradno razglašenih 
pandemij influence, ali terorističnih dejanj. 
Obstoječi instrumenti ekonomske in socialne 
kohezije omogočajo financiranje 
preventivnih ukrepov in obnovo 
poškodovane infrastrukture. Solidarnostni 
sklad Evropske unije, ustanovljen z Uredbo 
Sveta (ES) št. 2012/2002, omogoča 
Skupnosti, da pomaga mobilizirati službe za 
ukrepanje ob izrednih dogodkih za 
zadovoljevanje neposrednih potreb 
prebivalstva in kratkoročno obnovo 
poškodovane ključne infrastrukture, da se 
tako omogoči ponovni zagon gospodarskih 
dejavnosti v prizadetih regijah. Vendar je ta 
sklad omejen pretežno na naravne nesreče. 
Treba je predvideti tudi možnost, da 
Skupnost poseže v kriznih razmerah, ki niso 
naravnega izvora.

(3) Večje nesreče ali krizne razmere so lahko 
posledica naravnih, industrijskih in 
tehnoloških dogodkov, vključno z 
onesnaževanjem morja in radiološko 
nevarnostjo, nujnih primerov na področju 
javnega zdravja ali terorističnih napadov.
Obstoječi instrumenti ekonomske in socialne 
kohezije omogočajo financiranje 
preventivnih ukrepov in obnovo 
poškodovane infrastrukture. Solidarnostni 
sklad Evropske unije, ustanovljen z Uredbo
Sveta (ES) št. 2012/2002, omogoča 
Skupnosti, da pomaga mobilizirati službe za 
ukrepanje ob izrednih dogodkih za 
zadovoljevanje neposrednih potreb 
prebivalstva in kratkoročno obnovo 
poškodovane ključne infrastrukture, da se 
tako omogoči ponovni zagon gospodarskih 
dejavnosti v prizadetih regijah. Vendar je ta 
sklad omejen pretežno na naravne nesreče.
Treba je predvideti tudi možnost, da 
Skupnost poseže v kriznih razmerah, ki niso 
naravnega izvora.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés 
Ayala Sender in Miguel Angel Martínez Martínez

Predlog spremembe 25
Uvodna izjava 3

(3) Večje nesreče ali krizne razmere so lahko 
posledica naravnih, industrijskih in 
tehnoloških dogodkov, vključno z 
onesnaževanjem morja in radiološko 
nevarnostjo, ali nujnih primerov na področju 
javnega zdravja, zlasti uradno razglašenih 
pandemij influence, ali terorističnih dejanj. 
Obstoječi instrumenti ekonomske in socialne 

(3) Večje nesreče ali krizne razmere so lahko 
posledica naravnih, industrijskih in 
tehnoloških dogodkov, vključno z 
onesnaževanjem morja, poplavami, požari, 
sušami, zmrzalijo in radiološko nevarnostjo, 
ali nujnih primerov na področju javnega 
zdravja, zlasti uradno razglašenih pandemij 
influence, ali terorističnih dejanj. Obstoječi 



AM\600565SL.doc 11/62 PE 369.847v01-00

SL

kohezije omogočajo financiranje 
preventivnih ukrepov in obnovo 
poškodovane infrastrukture. Solidarnostni 
sklad Evropske unije, ustanovljen z Uredbo 
Sveta (ES) št. 2012/20021, omogoča 
Skupnosti, da pomaga mobilizirati službe za 
ukrepanje ob izrednih dogodkih za 
zadovoljevanje neposrednih potreb 
prebivalstva in kratkoročno obnovo 
poškodovane ključne infrastrukture, da se 
tako omogoči ponovni zagon gospodarskih 
dejavnosti v prizadetih regijah. Vendar je ta 
sklad omejen pretežno na naravne nesreče. 
Treba je predvideti tudi možnost, da 
Skupnost poseže v kriznih razmerah, ki niso 
naravnega izvora.

instrumenti ekonomske in socialne kohezije 
omogočajo financiranje preventivnih 
ukrepov in obnovo poškodovane 
infrastrukture. Solidarnostni sklad Evropske 
unije, ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 
2012/20022, omogoča Skupnosti, da pomaga 
mobilizirati službe za ukrepanje ob izrednih 
dogodkih za zadovoljevanje neposrednih 
potreb prebivalstva in kratkoročno obnovo 
poškodovane ključne infrastrukture, da se 
tako omogoči ponovni zagon gospodarskih 
dejavnosti v prizadetih regijah. Vendar je ta 
sklad omejen pretežno na naravne nesreče. 
Treba je predvideti tudi možnost, da
Skupnost poseže v kriznih razmerah, ki niso 
naravnega izvora.

Or. es

Obrazložitev

Sušo in zmrzal je treba šteti za resno naravno nesrečo zaradi obsega in značaja škode, ki 
prizadene kmetijski sektor, in obsega dolgoročnih posledic na gospodarstvo prizadetih regij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pedro Guerreiro

Predlog spremembe 26
Uvodna izjava 3

(3) Večje nesreče ali krizne razmere so lahko 
posledica naravnih, industrijskih in 
tehnoloških dogodkov, vključno z 
onesnaževanjem morja in radiološko 
nevarnostjo, ali nujnih primerov na področju 
javnega zdravja, zlasti uradno razglašenih 
pandemij influence, ali terorističnih dejanj. 
Obstoječi instrumenti ekonomske in socialne 
kohezije omogočajo financiranje 
preventivnih ukrepov in obnovo 
poškodovane infrastrukture. Solidarnostni 
sklad Evropske unije, ustanovljen z Uredbo 
Sveta (ES) št. 2012/20023, omogoča 

(3) Večje nesreče ali krizne razmere so lahko 
posledica naravnih, industrijskih in 
tehnoloških dogodkov, vključno z 
onesnaževanjem morja in radiološko 
nevarnostjo, ali nujnih primerov na področju 
javnega zdravja, zlasti uradno razglašenih 
pandemij influence, ali terorističnih dejanj. 
Obstoječi instrumenti ekonomske in socialne 
kohezije omogočajo financiranje 
preventivnih ukrepov in obnovo 
poškodovane infrastrukture. Solidarnostni 
sklad Evropske unije, ustanovljen z Uredbo 
Sveta (ES) št. 2012/20024, omogoča 

  
1 UL L 311, 14. 11. 2002, str. 3.
2 UL L 311, 14. 11. 2002, str. 3.
3 UL L 311, 14. 11. 2002, str. 3.
4 UL L 311, 14. 11. 2002, str. 3.
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Skupnosti, da pomaga mobilizirati službe za 
ukrepanje ob izrednih dogodkih za 
zadovoljevanje neposrednih potreb 
prebivalstva in kratkoročno obnovo 
poškodovane ključne infrastrukture, da se 
tako omogoči ponovni zagon gospodarskih 
dejavnosti v prizadetih regijah. Vendar je ta 
sklad omejen pretežno na naravne nesreče. 
Treba je predvideti tudi možnost, da 
Skupnost poseže v kriznih razmerah, ki niso 
naravnega izvora.

Skupnosti, da pomaga mobilizirati službe za 
ukrepanje ob izrednih dogodkih za 
zadovoljevanje neposrednih potreb 
prebivalstva in kratkoročno obnovo 
poškodovane ključne infrastrukture, da se 
tako omogoči ponovni zagon gospodarskih 
dejavnosti in zaposlovanja v prizadetih 
regijah. Vendar je ta sklad omejen pretežno 
na naravne nesreče. Treba je predvideti tudi 
možnost, da Skupnost poseže v kriznih 
razmerah, ki niso naravnega izvora.

Or. pt

Obrazložitev

Pomembno je poudariti zaposlovanje v prizadetih regijah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sérgio Marques

Predlog spremembe 27
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Izkušnje, pridobljene v prvi letih 
delovanja Solidarnostnega sklada, kažejo, 
da je treba razjasniti njegovo uporabo ob 
naravnih nesrečah. V takih primerih je 
finančna pomoč potrebna ne le za nesreče, 
do katerih pride hitro in ki se jih lahko 
nemudoma prepozna (kot so potresi, 
poplave in gozdni požari), ampak tudi za 
nesreče, do katerih pride postopoma ali 
zaradi nenehnega slabšanja dane situacije 
(kot so hude ali resne suše ali epidemije). 
Skupaj z opredelitvijo trenutka iz te uredbe, 
od katerega se dogodek šteje za nesrečo in s 
prilagajanjem pravil za izpolnjevanje 
pogojev, s čimer upoštevamo značilnosti 
dogodka, taka razvrstitev, zlasti v zadnjem 
primeru, v osnovi utemeljuje tudi 
intenzivnost in trajanje dogodka; na ta 
način zagotovimo, da bodo sredstva krila 
posebne ukrepe, prilagojene vsaki vrsti 
nesreče.

Or. pt
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 28
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Pomoč Skupnosti je potrebna ne le za 
nesreče, do katerih pride hitro in ki se jih 
lahko nemudoma prepozna (kot so potresi, 
poplave in gozdni požari), ampak tudi za 
nesreče, do katerih pride postopoma ali 
zaradi nenehnega slabšanja dane situacije 
(kot so hude ali resne suše ali epidemije). 
Skupaj z opredelitvijo trenutka iz te uredbe, 
od katerega se dogodek šteje za nesrečo in s 
prilagajanjem pravil za izpolnjevanje 
pogojev, s čimer upoštevamo značilnosti 
dogodka, taka razvrstitev v osnovi 
utemeljuje tudi intenzivnost in trajanje 
dogodka; na ta način zagotovimo, da bodo 
sredstva krila posebne ukrepe, prilagojene 
vsaki vrsti nesreče.

Or. pt

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je opredeliti trenutek, od katerega lahko dogodek štejemo 
za nesrečo, da bi prilagodili merila za izpolnjevanje pogojev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 29
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Sklad mora kriti pomoč v primerih, ko 
gre za neposredno ogroženost javnega 
zdravja, kar bi lahko imelo čezmejne 
posledice v državah članicah.

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jamila Madeira

Predlog spremembe 30
Uvodna izjava 3 a (novo)
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(3a) Pomoč Skupnosti je potrebna ne le za 
nesreče, do katerih pride hitro in ki se jih 
lahko nemudoma prepozna, ampak tudi za 
nesreče, do katerih pride postopoma ali 
zaradi nenehnega slabšanja dane situacije 
(kot v primeru suše). 

Or. pt

Obrazložitev

V primeru potresov, poplav ali požarov ni težko oceniti neposredne škode. Pri suši pa to traja 
dalj časa, saj je škodo, čeprav je enako velika, težko oceniti v kratkem času.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés 
Ayala Sender in Miguel Angel Martínez Martínez

Predlog spremembe 31
Uvodna izjava 5

(5) V skladu z načelom subsidiarnosti je 
treba ukrepe iz te uredbe omejiti na večje 
nesreče. Te je treba opredeliti glede na 
področje. Vendar je treba do določene 
stopnje upoštevati tudi politično presojo, da 
se lahko odzove na dogodke, katerih 
posledice so še posebej resne, vendar pa 
zaradi svoje narave ne morejo biti ocenjene 
le na podlagi materialne škode, kot je zlasti 
primer večjih zdravstvenih kriz in 
terorističnih dejanj. Pozornost je treba 
nameniti posebnim razmeram v oddaljenih 
in osamljenih regijah, kot so otoške ter 
najbolj oddaljene regije.

(5) V skladu z načelom subsidiarnosti je 
treba ukrepe iz te uredbe omejiti na večje 
nesreče. Te je treba opredeliti glede na 
področje. Vendar je treba do določene 
stopnje upoštevati tudi politično presojo, da 
se lahko odzove na dogodke, katerih 
posledice so še posebej resne, vendar pa 
zaradi svoje narave ne morejo biti ocenjene 
le na podlagi materialne škode, kot je zlasti 
primer večjih zdravstvenih kriz in 
terorističnih dejanj. Tudi regije bi lahko 
prejele pomoč sklada, če bi jih prizadele 
izredne nesreče, predvsem naravnega 
izvora, ki bi ogrozile večino prebivalstva in 
bi imela resne posledice na tamkajšnje 
življenjske pogoje in gospodarsko 
stabilnost. Pozornost je treba nameniti 
posebnim razmeram v oddaljenih in 
osamljenih regijah, kot so otoške ter najbolj 
oddaljene regije.

Or. es

Obrazložitev

Regionalna komponenta Solidarnostnega sklada se je v sedanji uredbi izkazala za pomembno 
pri podeljevanju pomoči v primeru nesreč regionalnega značaja, kjer so prizadete regije, tudi 
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če povzročena škoda ni dosegla mejne vrednosti, utrpele velike izgube. Zato menimo, da je 
treba v novi uredbi to regionalno komponento obdržati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 32
Uvodna izjava 5

(5) V skladu z načelom subsidiarnosti je 
treba ukrepe iz te uredbe omejiti na večje 
nesreče. Te je treba opredeliti glede na 
področje. Vendar je treba do določene 
stopnje upoštevati tudi politično presojo, da 
se lahko odzove na dogodke, katerih 
posledice so še posebej resne, vendar pa 
zaradi svoje narave ne morejo biti ocenjene 
le na podlagi materialne škode, kot je zlasti 
primer večjih zdravstvenih kriz in 
terorističnih dejanj. Pozornost je treba 
nameniti posebnim razmeram v oddaljenih 
in osamljenih regijah, kot so otoške ter 
najbolj oddaljene regije. 

(5) V skladu z načelom subsidiarnosti je 
treba ukrepe iz te uredbe omejiti na večje 
nesreče. Te je treba opredeliti glede na 
področje. V primeru terorističnega napada 
mora Skupnost reagirati na dogodke tudi 
takrat, kadar sicer materialna škoda ne 
dosega mejne vrednosti za mobilizacijo 
sklada, vendar so posledice napada še 
posebej resne, tako da postane solidarnost 
Skupnosti nujna. Na osnovi okrepljenega 
partnerstva je treba pozornost nameniti 
posebnim razmeram v oddaljenih in 
osamljenih regijah, kot so otoške ter najbolj 
oddaljene regije. 

Or. pt

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se drži besedila poročevalca, njegov namen pa je pojasniti, kako naj 
se Skupnost odzove na izredne okoliščine, ki izhajajo iz terorističnih dejanj, ob ustreznem 
upoštevanju odnosov med oddaljenimi, osamljenimi, otoškimi ali odročnimi regijami in 
Skupnostjo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alfonso Andria

Predlog spremembe 33
Uvodna izjava 5

(5) V skladu z načelom subsidiarnosti je 
treba ukrepe iz te uredbe omejiti na večje 
nesreče. Te je treba opredeliti glede na 
področje. Vendar je treba do določene 
stopnje upoštevati tudi politično presojo, da 
se lahko odzove na dogodke, katerih 
posledice so še posebej resne, vendar pa 
zaradi svoje narave ne morejo biti ocenjene 
le na podlagi materialne škode, kot je zlasti 

(5) V skladu z načelom subsidiarnosti je 
treba ukrepe iz te uredbe omejiti na večje 
nesreče. Komisija mora reagirati v primerih 
večjih zdravstvenih kriz in terorističnih 
dejanj, katerih posledice ne morejo biti 
ocenjene le na podlagi materialne škode, a 
zahtevajo hiter in usklajen izraz 
solidarnosti Skupnosti. Pozornost je treba 
nameniti posebnim razmeram v oddaljenih 
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primer večjih zdravstvenih kriz in 
terorističnih dejanj. Pozornost je treba 
nameniti posebnim razmeram v oddaljenih 
in osamljenih regijah, kot so otoške ter 
najbolj oddaljene regije.

in osamljenih regijah, kot so otoške ter 
najbolj oddaljene regije.

Or. it

Obrazložitev

Ni primerno, da se strinjamo z zelo nejasnimi in dvoumnimi pojmi, ki jih uporablja Komisija 
('do določene stopnje upoštevati tudi politično presojo'), ko pa bi morala zagotoviti 
vzpostavitev Sklada v primeru večjih zdravstvenih kriz in terorističnih dejanj.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Mirosław Mariusz Piotrowski in Vladimír Železný

Predlog spremembe 34
Uvodna izjava 5

(5) V skladu z načelom subsidiarnosti je 
treba ukrepe iz te uredbe omejiti na večje 
nesreče. Te je treba opredeliti glede na 
področje. Vendar je treba do določene 
stopnje upoštevati tudi politično presojo, da 
se lahko odzove na dogodke, katerih 
posledice so še posebej resne, vendar pa 
zaradi svoje narave ne morejo biti ocenjene 
le na podlagi materialne škode, kot je zlasti 
primer večjih zdravstvenih kriz in 
terorističnih dejanj. Pozornost je treba 
nameniti posebnim razmeram v oddaljenih 
in osamljenih regijah, kot so otoške ter 
najbolj oddaljene regije.

(5) V skladu z načelom subsidiarnosti je 
treba ukrepe iz te uredbe omejiti na večje 
nesreče. Te je treba opredeliti glede na 
področje. Vendar je treba do omejene
stopnje upoštevati tudi politično razsodnost, 
da se lahko odzove na dogodke, katerih 
posledice so še posebej resne, vendar pa 
zaradi svoje narave ne morejo biti ocenjene 
le na podlagi materialne škode, kot je zlasti 
primer večjih zdravstvenih kriz.

Or. en

Obrazložitev

Vse regije v državah članicah EU je treba obravnavati enako, v smislu finančne podpore, ki 
jo zagotavlja Solidarnostni sklad Evropske unije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Luis Manuel Capoulas Santos

Predlog spremembe 35
Uvodna izjava 5

(5) V skladu z načelom subsidiarnosti je (5) V skladu z načelom subsidiarnosti je 
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treba ukrepe iz te uredbe omejiti na večje 
nesreče. Te je treba opredeliti glede na 
področje. Vendar je treba do določene 
stopnje upoštevati tudi politično presojo, da 
se lahko odzove na dogodke, katerih 
posledice so še posebej resne, vendar pa 
zaradi svoje narave ne morejo biti ocenjene 
le na podlagi materialne škode, kot je zlasti 
primer večjih zdravstvenih kriz in 
terorističnih dejanj. Pozornost je treba 
nameniti posebnim razmeram v oddaljenih 
in osamljenih regijah, kot so otoške ter 
najbolj oddaljene regije.

treba ukrepe iz te uredbe omejiti na večje 
nesreče. Te je treba opredeliti glede na 
področje. Vendar je treba do določene 
stopnje upoštevati tudi politično presojo, da 
se lahko odzove na dogodke, katerih 
posledice so še posebej resne, vendar pa 
zaradi svoje narave ne morejo biti ocenjene 
le na podlagi materialne škode, kot je zlasti 
primer nesreč, do katerih pride postopoma 
(kot je suša), večjih zdravstvenih kriz in 
terorističnih dejanj. Pozornost je treba 
nameniti posebnim razmeram v oddaljenih 
in osamljenih regijah, kot so otoške ter 
najbolj oddaljene regije.

Or. pt

Obrazložitev

Ker je suša naravna nesreča, do katere pride postopoma, njene posledice pa so še posebno 
hude, je bistveno, da se jo ocenjuje ob upoštevanju političnih meril.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pedro Guerreiro

Predlog spremembe 36
Uvodna izjava 5

(5) V skladu z načelom subsidiarnosti je 
treba ukrepe iz te uredbe omejiti na večje 
nesreče. Te je treba opredeliti glede na 
področje. Vendar je treba do določene 
stopnje upoštevati tudi politično presojo, da 
se lahko odzove na dogodke, katerih 
posledice so še posebej resne, vendar pa 
zaradi svoje narave ne morejo biti ocenjene 
le na podlagi materialne škode, kot je zlasti 
primer večjih zdravstvenih kriz in 
terorističnih dejanj. Pozornost je treba 
nameniti posebnim razmeram v oddaljenih 
in osamljenih regijah, kot so otoške ter 
najbolj oddaljene regije.

(5) V skladu z načelom subsidiarnosti je 
treba ukrepe iz te uredbe omejiti na večje 
nesreče. Te je treba opredeliti glede na 
področje. Vendar je treba do določene 
stopnje upoštevati tudi politično presojo, da 
se lahko odzove na dogodke, katerih 
posledice so še posebej resne, vendar pa 
zaradi svoje narave ne morejo biti ocenjene 
le na podlagi materialne škode. Pozornost je 
treba nameniti posebnim razmeram v 
oddaljenih in osamljenih regijah, kot so 
otoške ter najbolj oddaljene regije.

Or. pt

Obrazložitev

Besedna zveza 'do določene stopnje upoštevati tudi politično presojo' bi se morala uporabljati 
za vse nesreče in krizne situacije, ki jih obravnava ta uredba. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jamila Madeira

Predlog spremembe 37
Uvodna izjava 5 a (novo)

(5a). Izkušnje, pridobljene v prvih letih 
delovanja Solidarnostnega sklada, so 
pokazale težave pri uporabi sklada ob 
nesrečah, do katerih pride postopoma. 
Uredba mora zato vsebovati jasno 
opredelitev trenutka, v katerem je zahtevek 
upravičen. Prva tako je nujno, da se pravila 
za upravičenost že v osnovi prilagodijo 
značilnostim, obsegu in trajanju dogodka, 
predvsem z zagotavljanjem financiranja 
posebnih ukrepov, sprejetih za boj proti 
takim vrstam nesreč.

Or. pt

Obrazložitev

V primeru potresov, poplav ali požarov ni težko oceniti neposredne škode. Pri suši pa to traja 
dalj časa, saj je škodo, čeprav je enako obsežna, težko oceniti v kratkem času.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pedro Guerreiro

Predlog spremembe 38
Uvodna izjava 5 a (novo)

(5a) Da bi pri nesrečah, ki so velike, a ne 
dosegajo zahtevane mejne vrednosti, 
zagotovili intervencijo, bo v izjemnih 
primerih mogoče ponuditi pomoč tudi ob 
nesrečah z resnimi in dolgotrajnimi 
posledicami, ki ogrožajo večino prebivalcev 
dane regije.

Or. pt

Obrazložitev

Pomembno je upoštevati tudi izredne regionalne nesreče, kot določa Uredba 2012/2002.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Pedro Guerreiro

Predlog spremembe 39
Uvodna izjava 5 b (novo)

(5b) Izkušnje, pridobljene v prvi letih 
delovanja Solidarnostnega sklada, kažejo, 
da je treba razjasniti njegovo uporabo ob 
naravnih nesrečah. V takih primerih je 
finančna pomoč potrebna ne le za nesreče, 
do katerih pride hitro in ki se jih lahko 
nemudoma prepozna (kot so potresi, 
poplave in gozdni požari), ampak tudi za 
nesreče, do katerih pride postopoma ali 
zaradi nenehnega slabšanja dane situacije 
(kot so hude ali resne suše ali epidemije). 
Skupaj z opredelitvijo trenutka iz te uredbe, 
od katerega se dogodek šteje za nesrečo in s 
prilagajanjem pravil za izpolnjevanje 
pogojev, s čimer upoštevamo značilnosti 
dogodka, taka razvrstitev, zlasti v zadnjem 
primeru, v osnovi utemeljuje tudi 
intenzivnost in trajanje dogodka; na ta 
način zagotovimo, da bodo sredstva krila 
posebne ukrepe, prilagojene vsaki vrsti 
nesreče.

Or. pt

Obrazložitev

Pri delovanju Solidarnostnega sklada od leta 2002 je pomembno razlikovati med nesrečami, 
do katerih pride hitro (kot so poplave in požari), ter sušo ali epidemijami, ki se širijo veliko 
počasneje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Marie Beaupuy

Predlog spremembe 40
Uvodna izjava 10

(10) Potrebno je preudarno finančno 
poslovanje, da se zagotovi možnost 
ukrepanja Skupnosti, če se v istem letu zgodi 
več večjih nesreč.

(10) Potrebno je preudarno finančno 
poslovanje, da se zagotovi možnost 
ukrepanja Skupnosti, če se zaporedoma v 
dokaj kratkem obdobju zgodi več nesreč.

Or. fr
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Obrazložitev

Solidarnostni sklad se mora odzvati na posledice nesreč, ki se zgodijo hitro in zaporedoma.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Mirosław Mariusz Piotrowski in Vladimír Železný

Predlog spremembe 41
Uvodna izjava 12

(12) Mehanizmi plačil in uporaba 
nepovratnih sredstev po tej uredbi morajo 
ustrezati nujnosti razmer. Zato je treba 
določiti skrajni rok za porabo odobrene 
finančne pomoči.

(12) Mehanizmi plačil in uporaba 
nepovratnih sredstev po tej uredbi morajo 
ustrezati nujnosti razmer. Zato je treba v 
soglasju z zadevno državo 
članico/članicami določiti ustrezen rok za 
porabo odobrene finančne pomoči.

Or. en

Obrazložitev

Mehanizmi plačil in uporaba nepovratnih sredstev po tej uredbi morajo ustrezati nujnosti 
razmer, ob spoštovanju načela subsidiarnosti in dobrega finančnega poslovanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 42
Uvodna izjava 13

Za državo upravičenko pomoči je lahko 
zaželeno, da v okviru svojega posebnega 
ustavnega, institucionalnega, pravnega ali 
finančnega sistema vključi v sklepanje in 
uporabo izvedbenih sporazumov regionalne 
ali lokalne organe. Država upravičenka mora 
kljub temu ostati odgovorna za izvedbo 
pomoči, upravljanje in nadzor ukrepov, ki se 
financirajo s sredstvi Skupnosti v skladu z 
Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z 
dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu „finančna 
uredba“).

Država upravičenka pomoči v okviru 
svojega posebnega ustavnega, 
institucionalnega, pravnega ali finančnega 
sistema vključi v sklepanje in uporabo 
izvedbenih sporazumov regionalne ali 
lokalne organe. Država upravičenka mora 
kljub temu ostati odgovorna za izvedbo 
pomoči, upravljanje in nadzor ukrepov, ki se 
financirajo s sredstvi Skupnosti v skladu z 
Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z 
dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu „finančna 
uredba“).

Or. pt
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Obrazložitev

Vključitev regionalnih in lokalnih predstavnikov v sklepanje izvedbenih sporazumov in 
njihovo upravljanje bo ključno za natančno uresničevanje dogovorjenih ciljev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Marie Beaupuy

Predlog spremembe 43
Uvodna izjava 13

(13) Za državo upravičenko pomoči je 
lahko zaželeno, da v okviru svojega 
posebnega ustavnega, institucionalnega, 
pravnega ali finančnega sistema vključi v 
sklepanje in uporabo izvedbenih 
sporazumov regionalne ali lokalne organe. 
Država upravičenka mora kljub temu ostati 
odgovorna za izvedbo pomoči, upravljanje 
in nadzor ukrepov, ki se financirajo s 
sredstvi Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta 
(ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 
2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za 
splošni proračun Evropskih skupnosti (v 
nadaljnjem besedilu „finančna uredba“).

(13) Država upravičenka pomoči mora v 
okviru svojega posebnega ustavnega, 
institucionalnega, pravnega ali finančnega 
sistema vključiti v sklepanje in uporabo 
izvedbenih sporazumov regionalne ali 
lokalne organe. Država upravičenka mora 
kljub temu ostati odgovorna za izvedbo 
pomoči, upravljanje in nadzor ukrepov, ki se 
financirajo s sredstvi Skupnosti v skladu z 
Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z 
dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu „finančna 
uredba“).

Or. fr

Obrazložitev

Posledice naravnih nesreč so predvsem lokalne in ob natančnem upoštevanju načela 
subsidiarnosti bi morale države članice vključiti regionalne in lokalne oblasti v izvajanje 
pomoči.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Marie Beaupuy

Predlog spremembe 44
Uvodna izjava 15

(15) Ukrepanje Skupnosti ne sme 
razbremeniti odgovornosti tretjih oseb, ki so 
na podlagi načela „plača povzročitelj 
obremenitve“ v prvi vrsti odgovorne za 
škodo, ki so jo povzročile, ali odvrniti 
države članice ali Skupnost od preventivnih 
ukrepov.

(15) Ukrepanje Skupnosti ne sme 
razbremeniti odgovornosti tretjih oseb, ki so 
na podlagi načela „plača povzročitelj 
obremenitve“ v prvi vrsti odgovorne za 
škodo, ki so jo povzročile, ali odvrniti
države članice ali Skupnost od preventivnih 
ukrepov ali se ga nadomestiti z možnostjo 
javnega ali zasebnega zavarovanja.
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Or. fr

Obrazložitev

Solidarnosti se ne sme nadomestiti z drugimi možnostmi.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Mirosław Mariusz Piotrowski in Vladimír Železný

Predlog spremembe 45
Uvodna izjava 21

(21) Tehnično pomoč za solidarnostne 
ukrepe po tej uredbi je treba zagotoviti za 
izboljšanje sposobnosti Komisije za 
ocenjevanje prejetih vlog.

(21) Tehnično pomoč za solidarnostne 
ukrepe po tej uredbi je treba zagotoviti za 
izboljšanje sposobnosti držav članic, da 
Komisiji ali drugemu pristojnemu organu 
predložijo pravilno izpolnjeno vlogo za 
pomoč , in sposobnosti Komisije za 
ocenjevanje prejetih vlog.

Or. en

Obrazložitev

Država članica/države članice bi morala/morale kriti tudi nekaj lastnih stroškov, povezanih s 
pripravo zahtevkov za denar, ki ga zagotavlja tehnična pomoč, da bi izplačala/izplačale 
ustrezne strokovnjake.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pedro Guerreiro

Predlog spremembe 46
Uvodna izjava 23

(23) Ta uredba se uporablja od dneva 
začetka uporabe finančne perspektive 
2007–2013,

(23) Ta uredba se uporablja od dvajsetega 
dneva po objavi v Uradnem listu Evropske 
unije. 

Or. pt

Obrazložitev

Ta uredba stopi v veljavo po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Mirosław Mariusz Piotrowski in Vladimír Železný

Predlog spremembe 47
Člen 1, odstavek 1

1. Solidarnostni sklad Evropske unije, v 
nadaljevanju besedila „Sklad“ je ustanovljen 
z namenom, da omogoči Skupnosti, da se 
odzove na večje nesreče, ki prizadenejo 
države članice ali države kandidatke, ki se z 
Evropsko unijo pogaja o pristopu, v 
nadaljevanju „države, ki izpolnjuje pogoje 
za pomoč“.

1. Solidarnostni sklad Evropske unije, v 
nadaljevanju besedila „Sklad“ je ustanovljen 
z namenom, da omogoči Skupnosti, da se 
odzove na večje nesreče ali krizne razmere, 
ki prizadenejo države članice ali države 
kandidatke, ki se z Evropsko unijo pogaja o 
pristopu, v nadaljevanju „države, ki 
izpolnjuje pogoje za pomoč“.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju omejenih finančnih sredstev Sklada in nejasnosti izraza "terorizem", bi 
morala biti finančna pomoč iz Sklada namenjena le odpravljanju škode, ki je posledica večjih 
nesreč ali kriznih razmer.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bastiaan Belder

Predlog spremembe 48
Člen 1, odstavek 1

1. Solidarnostni sklad Evropske unije, v 
nadaljevanju besedila „Sklad“ je ustanovljen 
z namenom, da omogoči Skupnosti, da se 
odzove na večje nesreče, ki prizadenejo 
države članice ali države kandidatke, ki se z 
Evropsko unijo pogaja o pristopu, v 
nadaljevanju „države, ki izpolnjuje pogoje 
za pomoč“.

1. Solidarnostni sklad Evropske unije, v 
nadaljevanju besedila „Sklad“ je ustanovljen 
z namenom, da omogoči Skupnosti, da se 
odzove na večje nesreče, ki niso posledica
človeške napake ali malomarnosti, in 
prizadenejo države članice, v nadaljevanju 
„države, ki izpolnjuje pogoje za pomoč“.

Or. en

Obrazložitev

EU bi morala pokazati svojo solidarnost v primerih, kjer ni obstoječih določb za 
zagotavljanje pomoči. Iz pomoči EU bi morali izključiti primere, kjer je vzrok hujših nesreč 
človeška napaka ali malomarnost, saj za to obstajajo drugi viri financiranja (npr. 
zavarovalnine). Skupni proračun Sklada ostaja nespremenjen, medtem ko se število držav, ki 
izpolnjujejo pogoje za pomoč povečuje, zato bi morali pomoč za države kandidatke omejiti le 
na nujne primere, kar bi zagotovilo zadostna sredstva iz proračuna za nesreče na ozemlju 
Skupnosti.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 49
Člen 1, odstavek 1

1. Solidarnostni sklad Evropske unije, v 
nadaljevanju besedila „Sklad“ je ustanovljen 
z namenom, da omogoči Skupnosti, da se 
odzove na večje nesreče, ki prizadenejo 
države članice ali države kandidatke, ki se z 
Evropsko unijo pogaja o pristopu, v 
nadaljevanju „države, ki izpolnjuje pogoje 
za pomoč“.

1. Solidarnostni sklad Evropske unije, v 
nadaljevanju besedila „Sklad“ je ustanovljen 
z namenom, da omogoči Skupnosti, da se 
odzove na večje nesreče, ki prizadenejo 
države članice oz. regije v okviru držav 
članic ali države kandidatke, ki se z 
Evropsko unijo pogaja o pristopu, v 
nadaljevanju „države, ki izpolnjuje pogoje 
za pomoč“.

Or. pt

Obrazložitev

Regije so vključene v program z namenom, da bi v primeru obsežnih nesreč, ki lahko hudo 
prizadenejo gospodarstvo celotne regije, tem regijam bila namenjena ustrezna pozornost ter 
primeren odziv Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Mirosław Mariusz Piotrowski in Vladimír Železný

Predlog spremembe 50
Člen 1, odstavek 1 a (novo)

1a. Država kandidatka, ki se z Evropsko 
unijo pogaja o pristopu, lahko zaprosi za 
pomoč iz Sklada le v primeru večje nesreče 
na čezmejnem ozemlju ali morju, ki se 
nahaja med državo kandidatko in državo 
članico.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju omejenih finančnih sredstev Sklada in nejasnosti izraza "terorizem", bi 
morala biti finančna pomoč iz Sklada namenjena le odpravljanju škode, ki je posledica hujših 
nesreč ali hujših kriznih razmer.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés 
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Ayala Sender in Miguel Angel Martínez Martínez

Predlog spremembe 51
Člen 1, odstavek 2, točka a

(a) naravne nesreče; (a) naravne nesreče kot so: poplave, suša, 
požari, potres, vulkanski izbruhi, zmrzal, 
orkani ali plazovi;

Or. es

Obrazložitev

Natančnejša opredelitev izraza "večje naravne nesreče " bi bila primerna zato, da bi bilo 
jasno razumljivo, da so suša, zmrzal, orkani in vulkanski izbruhi primerljivi s poplavami, 
potresi in požari. Možna je dopolnitev seznama.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 52
Člen 1, odstavek 2, točka a

(a) naravne nesreče; (a) naravne nesreče ali nesreče, ki niso 
naravnega izvora;

Or. pt

Obrazložitev

V skladu s predlogom Komisije (uvodna izjava 3) je namen tega predloga spremembe 
vključitev naravnih nesreč in nesreč, ki niso naravnega izvora, z namenom zagotavljanja 
celovite pravne usklajenosti Uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alfonso Andria

Predlog spremembe 53
Člen 1, odstavek 2, točka a

(a) naravne nesreče; (a) okoljske nesreče;

Or. it

Obrazložitev

Pojem "naravnih nesreč" je lahko zavajajoč, saj iz področja uporabe te uredbe izključuje vse 
primere (npr. večino gozdnih požarov), ki niso posledica delovanja narave ampak 
škodoželjnega ali kaznivega človeškega posega. Uporaba izraza "okoljske nesreče" je bolj 
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primerna, saj se ne nanaša na vzroke nesreč, ampak na njihove posledice.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Marie Beaupuy

Predlog spremembe 54
Člen 1, odstavek 2, točka b

(b) industrijske in tehnološke nesreče; (b) industrijske in/ali tehnološke nesreče;

Or. fr

Obrazložitev

Navedena primera nesreč se ne dogajata vedno istočasno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 55
Člen 1, odstavek 2, točka c

(c) nujni primeri na področju javnega 
zdravja;

črtano

Or. es

Obrazložitev

Zadnja točka je bila dodana zato, ker ni bilo mogoče predvideti vseh dogodkov in posledic, ki 
bi sodili v okvir Solidarnostnega sklada. Prispevala bo k prožnosti pri sprejemanju odločitev 
in bo vsem akterjem na področju civilne družbe ponudila možnost, da zaprosijo za pomoč iz 
Sklada v skladu z določenimi postopki in pogoji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alfonso Andria

Predlog spremembe 56
Člen 1, odstavek 2, točka c

(c) nujni primeri na področju javnega 
zdravja;

(c) čezmejne grožnje pandemije influence;

Or. it

Obrazložitev

Izraz "nujni primeri na področju javnega zdravja" ni dovolj jasen. Pomoč iz Sklada bi se 
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morala omejiti na področje možnih najhujših primerov grožnje pandemije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 57
Člen 1, odstavek 2, točka c

(c) nujni primeri na področju javnega 
zdravja;

(c) nujni primeri na področju javnega 
zdravja s čezmejnimi posledicami;

Or. el

Obrazložitev

Morala bi obstajati posebna določba za pomoč in podporo v primerih s področja javnega 
zdravja, kot so epidemije ali pandemije influence, ki lahko imajo čezmejne posledice v 
državah članicah.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Mirosław Mariusz Piotrowski in Vladimír Železný

Predlog spremembe 58
Člen 1, odstavek 2, točka d

(d) teroristična dejanja; črtano

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju omejenih finančnih sredstev Sklada in nejasnosti izraza "terorizem", bi 
morala biti finančna pomoč iz Sklada namenjena le odpravljanju škode, ki je posledica hujših 
nesreč ali hujših kriznih razmer.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 59
Člen 1, odstavek 2, točka d a (novo)

(da) ostale dejavnosti v javnem interesu, ki 
so oblikovane za ponovno vzpostavitev 
običajnega družbenega in gospodarskega 
življenja v prizadetih skupnostih in 
področjih.
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Or. es

Obrazložitev

Zadnja točka je bila dodana zato, ker ni bilo mogoče predvideti vseh dogodkov in posledic, ki 
bi sodili v okvir Solidarnostnega sklada. Prispevala bo k prožnosti pri sprejemanju odločitev 
in bo vsem akterjem na področju civilne družbe ponudila možnost, da zaprosijo za pomoč iz 
Sklada, v skladu z določenimi postopki in pogoji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alfonso Andria

Predlog spremembe 60
Člen 1, odstavek 2 a (novo)

2a. Če bo posebna zakonodaja za boj na 
področju nujnih primerov javnega zdravja 
ali terorističnih dejanj stopila v veljavo, 
bodo ti primeri nemudoma izključeni s 
področja uporabe te uredbe.

Or. it

Obrazložitev

Ustrezen odgovor na nujne primere na področju javnega zdravja je vsekakor zaželen, ampak 
bi moral biti predviden v okviru ad hoc finančnega instrumenta. Vendar do vzpostavitve 
primernejšega instrumenta za te namene, in zaradi preprečevanja možne nepripravljenosti na 
nujne primere na področju javnega zdravja, je treba pripraviti začasne določbe, ki v tovrstnih 
primerih omogočajo uporabo sredstev Solidarnostnega sklada.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 61
Člen 2, odstavek 1

Za namene te uredbe se nesreča šteje za 
večjo nesrečo, če vsaj v eni državi, ki 
izpolnjuje pogoje za pomoč, povzroči 
neposredno škodo, katere ocenjen znesek 
presega 1 milijardo EUR v letu 2007 ali 0,5 
% bruto nacionalnega dohodka zadevne
države.

1. Za namene te uredbe se nesreča šteje za 
večjo nesrečo, če vsaj v eni državi, ki 
izpolnjuje pogoje za pomoč, povzroči 
neposredno škodo, katere ocenjen znesek 
presega 1 milijardo EUR v letu 2007 ali 0,5 
% bruto nacionalnega dohodka zadevne
države ali regije. Vendar z ozirom na
posebne proračunske okoliščine in 
finančno realnost Evropske unije, bo Sklad 
oblikovan v smislu samostojnega trajnega 
sklada z določeno letno dotacijo, katere 
pozitivno stanje iz naslova neuporabljenih 
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sredstev se bo lahko ob koncu leta 
uporabilo kot rezerva za primere hujših 
nesreč.

Or. es

Obrazložitev

Za prvi del obrazložitev ni potrebna. Kar zadeva drugi del, je treba ponovno preučiti pojem 
praga zato, da bi bile možnosti posredovanja v okviru Sklada usklajene s potrebami kraja, ki 
ga je prizadela nesreča, ter z regionalno razsežnostjo nekaterih naravnih pojavov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 62
Člen 2, odstavek 1

1. Za namene te uredbe se nesreča šteje za 
večjo nesrečo, če vsaj v eni državi, ki 
izpolnjuje pogoje za pomoč, povzroči 
neposredno škodo, katere ocenjen znesek 
presega 1 milijardo EUR v letu 2007 ali 
0,5% bruto nacionalnega dohodka zadevne 
države.

1. Za namene te uredbe se nesreča šteje za 
večjo nesrečo, če vsaj v eni državi, ki 
izpolnjuje pogoje za pomoč, povzroči 
neposredno škodo, katere ocenjen znesek je 
enak ali presega 800 milijonov EUR v letu 
2007 ali je enak ali presega 0,4% bruto 
nacionalnega dohodka zadevne države.

Or. pt

Obrazložitev

Javna posvetovanja, ki jih je Komisija izvedla v nekaterih državah članicah o učinkovitosti 
Solidarnostnega sklada, kažejo na to, da so previsoka merila o izpolnjevanju pogojev 
poglavitna težava držav članic, ko se prijavljajo za dodelitev sredstev iz Sklada.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bastiaan Belder

Predlog spremembe 63
Člen 2, odstavek 1

1. Za namene te uredbe se nesreča šteje za 
večjo nesrečo, če vsaj v eni državi, ki 
izpolnjuje pogoje za pomoč, povzroči 
neposredno škodo, katere ocenjen znesek 
presega 1 milijardo EUR v letu 2007 ali 0,5
% bruto nacionalnega dohodka zadevne 
države.

1. Za namene te uredbe se nesreča šteje za 
večjo nesrečo, če vsaj v eni državi, ki 
izpolnjuje pogoje za pomoč, povzroči 
neposredno škodo, katere ocenjen znesek 
presega 3 milijarde EUR v letu 2007 ali 0,6 
% bruto nacionalnega dohodka zadevne 
države.
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Or. en

Obrazložitev

Zaradi usmerjanja obstoječih proračunskih sredstev na področje hudih nesreč bi bilo 
potrebno najnižjo mejno vrednost zvišati. Tako bi zagotovili zadostno podporo za prizadete 
države članice, ki same niso sposobne učinkovito odgovoriti na nesrečo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sérgio Marques

Predlog spremembe 64
Člen 2, odstavek 1

1. Za namene te uredbe se nesreča šteje za 
večjo nesrečo, če vsaj v eni državi, ki 
izpolnjuje pogoje za pomoč, povzroči 
neposredno škodo, katere ocenjen znesek 
presega 1 milijardo EUR v letu 2007 ali 
0,5% bruto nacionalnega dohodka zadevne 
države.

1. Za namene te uredbe se nesreča šteje za 
večjo nesrečo, če vsaj v eni državi, ki 
izpolnjuje pogoje za pomoč, povzroči
neposredno škodo, katere ocenjen znesek 
presega 3 milijarde EUR v letu 2007 ali 
0,5% bruto nacionalnega dohodka zadevne 
države.

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlagata Mirosław Mariusz Piotrowski in Vladimír Železný

Predlog spremembe 65
Člen 2, odstavek 1

1. Za namene te uredbe se nesreča šteje za 
večjo nesrečo, če vsaj v eni državi, ki 
izpolnjuje pogoje za pomoč, povzroči 
neposredno škodo, katere ocenjen znesek 
presega 1 milijardo EUR v letu 2007 ali 0,5 
% bruto nacionalnega dohodka zadevne 
države.

1. Za namene te uredbe se nesreča ali krizne 
razmere štejejo za večjo nesrečo, če vsaj v 
eni državi, ki izpolnjuje pogoje za pomoč, 
povzroči neposredno škodo, katere ocenjen 
znesek presega 1 milijardo EUR v letu 2007 
ali 0,5 % bruto nacionalnega dohodka 
zadevne države.

Or. en

Obrazložitev

V primeru dogodka v državi, ki je upravičena do pomoči iz Sklada, vendar dogodek ne 
izpolnjuje kvantitativnih meril nesreče, bi se morala Komisija pri oceni predložene prošnje za 
finančno pomoč iz Sklada posvetovati z ustreznim odborom v Evropskem parlamentu.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Pedro Guerreiro

Predlog spremembe 66
Člen 2, odstavek 1

1. Za namene te uredbe se nesreča šteje za 
večjo nesrečo, če vsaj v eni državi, ki 
izpolnjuje pogoje za pomoč, povzroči 
neposredno škodo, katere ocenjen znesek 
presega 1 milijardo EUR v letu 2007 ali 
0,5% bruto nacionalnega dohodka zadevne 
države.

1. Za namene te uredbe se nesreča šteje za 
večjo nesrečo, če vsaj v eni državi, ki 
izpolnjuje pogoje za pomoč, povzroči 
neposredno škodo, katere ocenjen znesek 
presega 1 milijardo EUR v letu, v katerem je 
Uredba stopila v veljavo, ali 0,5% bruto 
nacionalnega dohodka zadevne države.

Or. pt

Obrazložitev

Pomembno je upoštevati tudi izredne regionalne nesreče, kot določa Uredba 2012/2002.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 67
Člen 2, odstavek 1 a (novo)

1a. Izjemoma in v primeru neizpolnjevanja 
kvantitativnih meril iz člena 1 te uredbe, če 
gre za regijo iz ravni NUTS 2 ali NUTS 3 v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1059/2003, ki jo je 
prizadela nesreča izjemnih razsežnosti, bo 
upravičena do pomoči iz Sklada le, če gre 
za zares izredno naravno nesrečo, ki je 
prizadela večino prebivalstva, in ima resne 
dolgotrajne posledice za vsakdanje življenje 
in gospodarsko stabilnost v regiji. Skupna 
letna pomoč iz naslova tega odstavka bo 
omejena na 7,5 % letnih sredstev Sklada. 
Komisija bo temeljito nadzirala zahtevke, ki 
bodo predloženi v okviru tega odstavka. 
Posebna pozornost bo namenjena 
oddaljenim, osamljenim, otoškim in 
odročnim regijam.

Or. pt

Obrazložitev

Predlagano dodatno financiranje bi regijam, ki so jih prizadele hude nesreče z resnimi 
posledicami za regionalno gospodarstvo, omogočilo dodelitev potrebne finančne pomoči in bi 
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tako razširilo splošne cilje Sklada v skladu z načelom subsidiarnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Mirosław Mariusz Piotrowski in Vladimír Železný

Predlog spremembe 68
Člen 2, odstavek 2

2. Tudi če kvantitativna merila niso 
izpolnjena, lahko Komisija v ustrezno 
utemeljenih in izjemnih okoliščinah prizna, 
da se je na ozemlju države, ki izpolnjuje 
pogoje za pomoč, zgodila večja nesreča.

2. Tudi če kvantitativna merila niso 
izpolnjena, lahko Komisija v ustrezno 
utemeljenih in izjemnih okoliščinah in po 
posvetovanju s pristojnim odborom 
Evropskega parlamenta prizna, da se je na 
ozemlju države, ki izpolnjuje pogoje za 
pomoč, zgodila večja nesreča oz. so nastale 
krizne razmere.

Or. en

Obrazložitev

V primeru dogodka v državi, ki je upravičena do pomoči iz Sklada, vendar dogodek ne 
izpolnjuje kvantitativnih meril nesreče, bi se morala Komisija pri oceni predložene prošnje za 
finančno pomoč iz Sklada posvetovati z ustreznim odborom v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 69
Člen 2, odstavek 2

2. Tudi če kvantitativna merila niso 
izpolnjena, lahko Komisija v ustrezno 
utemeljenih in izjemnih okoliščinah prizna, 
da se je na ozemlju države, ki izpolnjuje 
pogoje za pomoč, zgodila večja nesreča.

2. Tudi če kvantitativna merila niso 
izpolnjena, lahko Komisija v ustrezno 
utemeljenih in izjemnih okoliščinah 
obravnava kot upravičeno do pomoči iz 
Sklada nastalo škodo v regijah, ki jih je 
prizadela izredna nesreča, zlasti naravna 
nesreča, ki je prizadela večino tamkajšnjih 
prebivalcev ali gospodarskih področij, 
pomembnih za razvoj, ter je pustila resne 
posledice za življenjske razmere in 
gospodarsko stabilnost teh regij.

Or. es

Obrazložitev

Za prvi del obrazložitev ni potrebna. Kar zadeva drugi del, je treba ponovno preučiti pojem 
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praga zato, da bi bila možnost posredovanja v okviru Sklada usklajena s potrebami kraja, ki 
ga je prizadela nesreča, ter z regionalno razsežnostjo nekaterih naravnih pojavov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pedro Guerreiro

Predlog spremembe 70
Člen 2, odstavek 2

2. Tudi če kvantitativna merila niso 
izpolnjena, lahko Komisija v ustrezno 
utemeljenih in izjemnih okoliščinah prizna, 
da se je na ozemlju države, ki izpolnjuje 
pogoje za pomoč, zgodila večja nesreča.

2. Vendar v izjemnih okoliščinah in v 
primeru neizpolnjevanja kvantitativnih 
meril iz člena 1 te uredbe, se pomoč iz 
Sklada lahko dodeli regiji, ki jo je prizadela 
nesreča (zlasti naravna nesreča) izrednih 
razsežnosti, ki je prizadela večino 
prebivalstva, in ima resne dolgotrajne 
posledice za vsakdanje življenje, 
zaposlovanje in gospodarsko stabilnost v 
regiji. Skupna letna pomoč iz naslova tega 
odstavka bo omejena na 7,5 % letnih 
sredstev Sklada. Posebna pozornost bo 
namenjena oddaljenim, osamljenim, 
otoškim, odročnim regijam v skladu s 
členom 299(2) Pogodbe.  Komisija bo 
temeljito nadzirala zahtevke, ki bodo 
predloženi v okviru tega odstavka. Poleg 
tega, če kvantitativna merila niso izpolnjena, 
lahko Komisija v ustrezno utemeljenih in 
izjemnih okoliščinah prizna, da se je na 
ozemlju države, ki izpolnjuje pogoje za 
pomoč, zgodila večja nesreča.

Or. pt

Obrazložitev

Pomembno je upoštevati tudi izredne regionalne nesreče, kot določa Uredba 2012/2002.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sérgio Marques

Predlog spremembe 71
Člen 2, odstavek 2

2. Tudi če kvantitativna merila niso 
izpolnjena, lahko Komisija v ustrezno 
utemeljenih in izjemnih okoliščinah prizna, 
da se je na ozemlju države, ki izpolnjuje 

2. Tudi če, v izjemnih okoliščinah,
kvantitativna merila niso izpolnjena, se 
pomoč iz Sklada lahko dodeli regiji, ki jo je 
prizadela nesreča (zlasti naravna nesreča) 
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pogoje za pomoč, zgodila večja nesreča. izrednih razsežnosti, ki je prizadela večino 
prebivalstva, in ima resne dolgotrajne 
posledice za vsakdanje življenje in 
gospodarsko stabilnost v regiji. Skupna 
letna pomoč iz naslova tega odstavka bo 
omejena na 7,5 % letnih sredstev Sklada. 
Posebna pozornost bo namenjena 
oddaljenim, osamljenim, otoškim, odročnim 
regijam v skladu s členom 299(2) Pogodbe.  
Komisija bo temeljito nadzirala zahtevke, ki 
bodo predloženi v okviru tega odstavka.

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Yiannakis Matsis

Predlog spremembe 72
Člen 2, odstavek 2

2. Tudi če kvantitativna merila niso 
izpolnjena, lahko Komisija v ustrezno 
utemeljenih in izjemnih okoliščinah prizna, 
da se je na ozemlju države, ki izpolnjuje 
pogoje za pomoč, zgodila večja nesreča.

2. Tudi če kvantitativna merila niso 
izpolnjena, lahko Komisija v ustrezno 
utemeljenih in izjemnih okoliščinah prizna, 
da se je na ozemlju države, ki izpolnjuje 
pogoje za pomoč, zgodila večja nesreča. 
Naravne nesreče, ki so posledica 
ponavljajočih se suš, zmrzali, požarov in 
poplav, kot tudi nesreče zaradi podnebnih 
sprememb, ki uničujoče vplivajo na 
različne poklicne skupine in gospodarstva 
držav, bi morale biti predmet vsebine in 
ciljev Sklada.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Giovanni Claudio Fava in Giovanni Pittella

Predlog spremembe 73
Člen 2, odstavek 2

Tudi če kvantitativna merila niso izpolnjena, 
lahko Komisija v ustrezno utemeljenih in 
izjemnih okoliščinah prizna, da se je na 
ozemlju države, ki izpolnjuje pogoje za 
pomoč, zgodila večja nesreča.

Tudi če kvantitativna merila niso 
izpolnjena, lahko Komisija v ustrezno 
utemeljenih in izjemnih okoliščinah prizna, 
da se je na ozemlju države, ki izpolnjuje 
pogoje za pomoč, zgodila večja nesreča. V 
posebnih okoliščinah bi se pomoč iz Sklada 
lahko dodelila tudi regiji, ki ne izpolnjuje 
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kvantitativnih meril, vendar jo je prizadela 
izredna nesreča, ki je prizadela večino 
prebivalstva, in ima globoke in dolgotrajne 
posledice za življenjske razmere in 
gospodarsko stabilnost zadevne regije. 

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés 
Ayala Sender in Miguel Angel Martínez Martínez

Predlog spremembe 74
Člen 2, odstavek 2 a (novo)

2a. Prav tako v izjemnih okoliščinah in 
četudi kvantitativna merila iz prvega 
odstavka niso izpolnjena, bi lahko regije 
koristile pomoč v okviru Sklada za primere 
izrednih nesreč, zlasti naravnih nesreč, ki 
so prizadele večino tamkajšnjih prebivalcev 
ali gospodarskih področij, pomembnih za 
razvoj, ter so pustile resne posledice za 
življenjske razmere in gospodarsko 
stabilnost teh regij. Skupna letna pomoč iz 
naslova tega pododstavka bo omejena na 
največ 7,5% letnih sredstev, ki so na 
razpolago Skladu. Posebna pozornost bo 
namenjena osamljenim ali oddaljenim 
regijam, kot so otoki in odročne regije, ki 
jih določa člen 299(2) Pogodbe. Komisija 
bo temeljito nadzirala zahtevke, ki bodo 
predloženi v okviru tega pododstavka.

Or. es

Obrazložitev

Regionalni element Solidarnostnega sklada v okviru sedanje uredbe je odigral veliko vlogo 
pri omogočanju dodelitve pomoči za primere regionalnih nesreč, ki so v prizadetih regijah 
povzročile veliko izgub navkljub dejstvu, da višina povzročene škode ni dosegla splošnega 
praga. Zato menimo, da bi bilo potrebno v okviru nove uredbe ohraniti ta regionalni element.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bastiaan Belder

Predlog spremembe 75
Člen 2, odstavek 2 a (novo)
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2a. Izjemoma sosednja država članica ali 
sosednja država, ki se z Evropsko unijo 
pogaja o pristopu ter jo je prizadela ista 
nesreča, lahko koristi pomoč iz Sklada.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi zagotavljanja učinkovitosti ukrepov Sklada in ob upoštevanju omejenosti 
razpoložljivih sredstev, bi bilo najboljše slednja nameniti predvsem sedanjim državam 
članicam. Če bi države kandidatke prizadela ista nesreča, bi lahko koristile sredstva iz 
Sklada.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margie Sudre

Predlog spremembe 76
Člen 2, odstavek 2 a (novo)

Posebna pozornost bo namenjena 
oddaljenim ali osamljenim regijam, kot so 
otoki in odročne regije, kot jih določa člen 
299(2) Pogodbe.

Or. fr

Obrazložitev

To določbo, ki je vključena v člen 2 obstoječe uredbe o Solidarnostnem skladu, je treba 
ohraniti z namenom poudarka navedbe, vključene v uvodno izjavo 5 obstoječega predloga 
uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Mirosław Mariusz Piotrowski in Vladimír Železný, 
Vladimír Železný

Predlog spremembe 77
Člen 3, odstavek 1, pododstavek 1

1. Na zahtevo države, ki izpolnjuje pogoje 
za pomoč, lahko Komisija v obliki 
nepovratnih sredstev odobri finančno pomoč 
iz Sklada, če se na območju zadevne države 
zgodi večja nesreča.

1. Na zahtevo države, ki izpolnjuje pogoje 
za pomoč, lahko Komisija v obliki 
nepovratnih sredstev odobri finančno pomoč
iz Sklada, če se na območju ozemlja in/ali 
morja zadevne države zgodi večja nesreča 
ali se pojavijo krizne razmere.

Or. en
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Obrazložitev

Vsaki državi, ki je upravičena do pomoči, bi morali dodeliti finančno pomoč v primeru hujše 
nesreče ali kriznih razmer hkrati na kopnem in na morju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta D. Haug

Predlog spremembe 78
Člen 3, odstavek 1, pododstavek 1

1. Na zahtevo države, ki izpolnjuje pogoje 
za pomoč, lahko Komisija v obliki 
nepovratnih sredstev odobri finančno pomoč 
iz Sklada, če se na območju zadevne države 
zgodi večja nesreča.

1. Na zahtevo države, ki izpolnjuje pogoje 
za pomoč, Komisija v obliki nepovratnih 
sredstev predlaga finančno pomoč iz Sklada, 
če se na območju zadevne države zgodi 
večja nesreča.

Or. en

Obrazložitev

Komisija predlaga znesek, ki ga pred uporabo mora odobriti organ, pristojen za proračun.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Mirosław Mariusz Piotrowski in Vladimír Železný

Predlog spremembe 79
Člen 3, odstavek 1, pododstavek 2

Na zahtevo države, ki izpolnjuje pogoje za 
pomoč, in ki deli mejo z državo iz prvega 
pododstavka ter jo je prizadela ista večja 
nesreča, lahko Komisija tudi tej državi 
odobri pomoč iz Sklada.

Na zahtevo države, ki izpolnjuje pogoje za 
pomoč, in ki deli mejo na kopnem in/ali na 
morju z državo iz prvega pododstavka ter jo 
je prizadela ista večja nesreča ali so se 
pojavile krizne razmere, lahko Komisija tudi 
tej državi odobri pomoč iz Sklada.

Or. en

Obrazložitev

Vsaki državi, ki je upravičena do pomoči, bi morali dodeliti finančno pomoč v primeru hujše 
nesreče ali kriznih razmer hkrati na kopnem in na morju.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta D. Haug

Predlog spremembe 80
Člen 3, odstavek 1, pododstavek 2

Na zahtevo države, ki izpolnjuje pogoje za 
pomoč, in ki deli mejo z državo iz prvega 
pododstavka ter jo je prizadela ista večja 
nesreča, lahko Komisija tudi tej državi
odobri pomoč iz Sklada.

Na zahtevo države, ki izpolnjuje pogoje za 
pomoč, in ki deli mejo z državo iz prvega 
pododstavka ter jo je prizadela ista večja 
nesreča, Komisija tudi za to državo predlaga 
pomoč iz Sklada.

Or. en

Obrazložitev

Komisija predlaga znesek, ki ga pred uporabo mora odobriti organ, pristojen za proračun.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 81
Člen 3, odstavek 1 a (novo)

1a. Na zahtevo države, ki izpolnjuje pogoje 
za pomoč, lahko Komisija v obliki pomoči 
ali podpore odobri finančno pomoč iz 
Sklada zaradi neposredne nevarnosti za 
javno zdravje na ozemlju te države, kar ima 
lahko čezmejne posledice v drugih državah 
članicah.

Or. el

Obrazložitev

Potrebna bi bila posebna določba za pomoč in podporo za primere na področju javnega 
zdravja, kot so epidemije ali pandemije influence, ki imajo lahko čezmejne posledice v 
državah članicah.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach in Alyn Smith

Predlog spremembe 82
Člen 3, odstavek 2 a (novo)

2a. Del pomoči Sklada bi moral biti 
uporabljen za ukrepe, ki preprečujejo 
ponavljanje enakih nesreč.
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Or. en

Obrazložitev

Dejavnosti v okviru Uredbe bi morali pozornost nameniti ukrepom, ki preprečujejo 
ponavljanje obravnavanih nesreč.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pedro Guerreiro

Predlog spremembe 83
Člen 4, točka a

(a) bistveni nujni ukrepi za takojšnjo 
usposobitev infrastrukture in naprav na 
področju energetike, vode in odpadnih voda, 
telekomunikacij, prevoza, zdravja in 
izobraževanja;

(a) bistveni nujni ukrepi za takojšnjo 
usposobitev infrastrukture in naprav na 
področju energetike, vode (zajetje, oskrba, 
obdelava in dostava) in odpadnih voda, 
telekomunikacij, prevoza, zdravja in 
izobraževanja, kot tudi spodbujanje ukrepov 
za podporo ponovne vzpostavitve prizadetih 
proizvodnih dejavnosti;

Or. pt

Obrazložitev

Pomembno je upoštevati tudi ukrepe pomoči za ponovno vzpostavitev prizadete proizvodne 
dejavnosti ter opredeliti vse dejavnike, ki so povezani z oskrbo vode.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jamila Madeira

Predlog spremembe 84
Člen 4, točka a

(a) bistveni nujni ukrepi za takojšnjo 
usposobitev infrastrukture in naprav na 
področju energetike, vode in odpadnih voda, 
telekomunikacij, prevoza, zdravja in 
izobraževanja;

(a) bistveni nujni ukrepi za takojšnje 
ukrepanje na področju naravnih nesreč ali 
njihovih neposrednih posledic, kot tudi za 
takojšnjo usposobitev infrastrukture in 
naprav na področju energetike, vode in 
odpadnih voda, telekomunikacij, prevoza, 
zdravja in izobraževanja;

Or. pt

Obrazložitev

V primeru požarov je treba pred obnavljanjem uničene infrastrukture zagotoviti takojšnjo 
podporo za odstranjevanje vzrokov razdejanja.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 85
Člen 4, točka a a (novo)

(aa) bistveni nujni ukrepi za takojšnjo 
zagotovitev oskrbe z ustreznimi količinami 
pitne vode, zlasti kar zadeva vzpostavitev 
zasilne infrastrukture za izkoriščanje in /ali 
zajetje površinskih in podzemnih voda, ali 
za zagotovitev naknadne dostave z 
nadomestnimi sredstvi;
- bistveni nujni ukrepi za takojšnjo 
zagotovitev oskrbe prebivalstva s 
kakovostno pitno vodo, zlasti z ukrepi za 
zaščito vodnih virov, izboljšanje sistemov 
obdelave in zagotavljanje ustreznih analiz 
in pregledov;

- v razmerah izjemnega pomanjkanja vode 
zaradi hude ali resne suše, izvrševanje 
nujnih določb za povečanje razpoložljivih 
količin vode z namenom zadovoljevanja 
prehrambenih potreb prebivalstva;

- bistveni nujni ukrepi morajo zagotoviti 
takojšnjo pripravljenost, za določen čas, 
ekip na zemlji in v zraku za boj proti 
gozdnim požarom;

Or. pt

Obrazložitev

Namen predlaganega predloga spremembe je pravno zagotovilo, da bo voda kot osnovna 
dobrina zagotovljena v primeru nesreče, in sicer z zagotavljanjem učinkovitega usklajevanja 
in delovanja bistvenih nujnih ukrepov in ekip v korist prizadetih področij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sérgio Marques

Predlog spremembe 86
Člen 4, točka a a (novo)

(aa) bistveni nujni ukrepi za takojšnjo 
zagotovitev oskrbe z ustreznimi količinami 
pitne vode, zlasti kar zadeva vzpostavitve 
zasilne infrastrukture za izkoriščanje in/ali 
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zajemanje površinskih in podzemnih voda 
ali za zagotovitev naknadne dobave z 
nadomestnimi sredstvi;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés 
Ayala Sender in Miguel Angel Martínez Martínez, 

Predlog spremembe 87
Člen 4, točka a a (novo)

(aa) bistveni nujni ukrepi za blažitev 
uničujočih posledic suše in zmrzali;

Or. es

Obrazložitev

Sušo in zmrzal je treba šteti za resni naravni nesreči zaradi obsega in značaja škode, ki 
prizadene kmetijski sektor, ter razsežnosti dolgoročnih posledic za gospodarstvo v prizadetih 
regijah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sérgio Marques

Predlog spremembe 88
Člen 4, točka a a (novo)

(aa) - bistveni nujni ukrepi, ki so potrebni, 
da se za določen čas zagotovi takojšnja 
razpoložljivost ekip na zemlji in v zraku za 
boj proti gozdnim požarom;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jamila Madeira

Predlog spremembe 89
Člen 4, točka a a (novo)

(aa) - v razmerah izjemnega pomanjkanja 
vode, zagotavljanje zasilne infrastrukture, 
zasnovane za povečevanje razpoložljivih 
količin vode za zadovoljevanje preživetja 
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enoletnih ali večletnih poljščin, ki so 
potrebne za zagotavljanje prehrambenih 
potreb prebivalstva;

Or. pt

Obrazložitev

V primeru resne suše je lahko ključnega pomena potreba po intervenciji v zvezi z vodnimi viri, 
da se zadosti osnovnim prehranjevalnim potrebam prebivalstva prizadete države.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sérgio Marques

Predlog spremembe 90
Člen 4, točka a b (novo)

(ab) - bistveni nujni ukrepi, zasnovani za 
takojšnjo zagotovitev oskrbe prebivalstva s 
kakovostno pitno vodo, zlasti z izvedbo 
ukrepov za zaščito vodnih virov, izboljšanje 
sistemov obdelave ter zagotavljanje 
ustreznih analiz in pregledov;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sérgio Marques

Predlog spremembe 91
Člen 4, točka a c (novo)

ac) - izvrševanje nujnih določb, oblikovanih 
za povečanje razpoložljivih količin vode za 
zadovoljevanje prehrambenih potreb 
prebivalstva v razmerah izjemnega 
pomanjkanja vode zaradi hude ali resne 
suše;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 92
Člen 4, točka b
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(b) takojšnja zdravniška pomoč in ukrepi za 
zaščito prebivalstva pred neposredno 
nevarnostjo za zdravje, vključno s stroški 
cepiv, zdravil, zdravstvenih izdelkov, 
medicinske opreme in infrastrukture, 
uporabljene v nujnih primerih;

črtano

Or. es

Obrazložitev

Razumljivo samo po sebi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Luis Manuel Capoulas Santos

Predlog spremembe 93
Člen 4, točka b

(b) takojšnja zdravniška pomoč in ukrepi za 
zaščito prebivalstva pred neposredno 
nevarnostjo za zdravje, vključno s stroški 
cepiv, zdravil, zdravstvenih izdelkov, 
medicinske opreme in infrastrukture, 
uporabljene v nujnih primerih;

(b) ukrepi za zaščito prebivalstva pred 
neposredno nevarnostjo za zdravje, vključno 
s stroški cepiv, zdravil, zdravstvenih 
izdelkov, medicinske opreme in 
infrastrukture, uporabljene v nujnih 
primerih;

Or. pt

Obrazložitev

Predlaga se črtanje „takojšnje zdravniške pomoči“, saj se sicer razume, da se njena uporaba 
omejuje na ta posebni okvir, kar pa je namen predloga spremembe 4.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta D. Haug

Predlog spremembe 94
Člen 4, točka b

(b) takojšnja zdravniška pomoč in ukrepi za 
zaščito prebivalstva pred neposredno 
nevarnostjo za zdravje, vključno s stroški 
cepiv, zdravil, zdravstvenih izdelkov, 
medicinske opreme in infrastrukture, 
uporabljene v nujnih primerih;

(b) takojšnja in kratkoročna zdravniška 
pomoč in ukrepi za zaščito prebivalstva pred 
neposredno nevarnostjo za zdravje, vključno 
s stroški cepiv, zdravil, zdravstvenih 
izdelkov, medicinske opreme in 
infrastrukture, uporabljene v nujnih 
primerih, nastalih zaradi nesreč iz člena 
1(2).
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Or. en

Obrazložitev

Kratkoročne ukrepe za varstvo javnega zdravja je treba predvideti za vse vrste nujnih 
primerov, najsi gre za naravne, industrijske ali tehnološke nesreče, nujne primere na 
področju javnega zdravja ali teroristična dejanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 95
Člen 4, točka b

(b) takojšnja zdravniška pomoč in ukrepi za 
zaščito prebivalstva pred neposredno 
nevarnostjo za zdravje, vključno s stroški 
cepiv, zdravil, zdravstvenih izdelkov, 
medicinske opreme in infrastrukture, 
uporabljene v nujnih primerih;

(b) takojšnja in/ali preventivna zdravniška 
pomoč in ukrepi za zaščito prebivalstva pred 
neposredno čezmejno nevarnostjo za
zdravje, vključno s stroški cepiv, zdravil, 
zdravstvenih izdelkov, medicinske opreme 
in infrastrukture, uporabljene v nujnih 
primerih;

Or. el

Obrazložitev

Zdravniška pomoč je lahko takojšnja ali pa tudi preventivna kot v primeru epidemij ali 
pandemije influence. Pomoč in podpora morata pokrivati tudi primere v zvezi z javnim 
zdravjem, ki imajo lahko čezmejni učinek v državah članicah, zaradi česar imajo ukrepi in 
politike Unije dodano vrednost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pedro Guerreiro

Predlog spremembe 96
Člen 4, točka d a (novo)

(da) - bistveni nujni ukrepi, ki so potrebni, 
da se za določen čas zagotovi takojšnja 
razpoložljivost ekip na zemlji in v zraku za 
boj proti gozdnim požarom;

Or. pt

Obrazložitev

Financirati je treba nujne ukrepe, ki so potrebni za zagotavljanje razpoložljivosti ekip na 
zemlji in v zraku za boj proti gozdnim požarom.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta D. Haug

Predlog spremembe 97
Člen 4, točka g

(g) zdravstvena, psihološka in socialna 
pomoč neposrednim žrtvam terorističnih 
dejanj in njihovim družinam.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Takojšnja zdravniška pomoč pri terorističnih dejanjih je opredeljena v členu 4b. Države 
članice so odgovorne za kratkoročno psihološko in socialno pomoč. EU ne more zagotavljati 
dolgoročne pomoči; ta spada pod sisteme nacionalne varnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Mirosław Mariusz Piotrowski in Vladimír Železný

Predlog spremembe 98
Člen 4, točka g

(g) zdravstvena, psihološka in socialna 
pomoč neposrednim žrtvam terorističnih 
dejanj in njihovim družinam.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju omejenih finančnih sredstev Sklada in nejasnosti izraza "terorizem", bi 
morala biti finančna pomoč iz Sklada namenjena le odpravljanju škode, ki je posledica večjih 
nesreč ali kriznih razmer.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 99
Člen 4, točka g

(g) zdravstvena, psihološka in socialna 
pomoč neposrednim žrtvam terorističnih 
dejanj in njihovim družinam.

(g) takojšnja zdravstvena, psihološka in 
socialna ter finančna pomoč neposrednim 
žrtvam terorističnih dejanj in njihovim 
družinam.
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Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jamila Madeira

Predlog spremembe 100
Člen 4, točka g

(g) zdravstvena, psihološka in socialna 
pomoč neposrednim žrtvam terorističnih 
dejanj in njihovim družinam.

(g) zdravstvena, psihološka in socialna 
pomoč neposrednim žrtvam in njihovim 
družinam.

Or. pt

Obrazložitev

Tovrstna pomoč je ključnega pomena za vse neposredne žrtve, ne glede to, za kakšno vrsto 
nesreče gre.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pedro Guerreiro

Predlog spremembe 101
Člen 4, točka g

(g) zdravstvena, psihološka in socialna 
pomoč neposrednim žrtvam terorističnih 
dejanj in njihovim družinam.

(g) zdravstvena, psihološka in socialna 
pomoč neposrednim žrtvam in njihovim 
družinam.

Or. pt

Obrazložitev

Pomembno je, da je ta vrsta pomoči zasnovana splošno za vse žrtve (in njihove družine) 
nesreč in kriznih situacij, ki jih obravnava uredba.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Luis Manuel Capoulas Santos

Predlog spremembe 102
Člen 4, točka g

(g) zdravstvena, psihološka in socialna 
pomoč neposrednim žrtvam terorističnih 
dejanj in njihovim družinam.

(g) zdravstvena, psihološka in socialna 
pomoč neposrednim žrtvam in njihovim 
družinam.
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Or. pt

Obrazložitev

Zdravstveno, psihološko in socialno pomoč je treba zagotoviti žrtvam vseh večjih nesreč ali 
kriznih razmer, ki jih obravnava uredba, ne le žrtvam terorizma.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés 
Ayala Sender in Miguel Angel Martínez Martínez

Predlog spremembe 103
Člen 4, točka g

(g) zdravstvena, psihološka in socialna 
pomoč neposrednim žrtvam terorističnih 
dejanj in njihovim družinam.

(g) zdravstvena, psihološka in socialna 
pomoč neposrednim žrtvam terorističnih 
dejanj, naravnih nesreč in vseh drugih 
primerov, opredeljenih v členu 1(2), in 
njihovim družinam.

Or. es

Obrazložitev

Zdravstveno, socialno in psihološko pomoč bi bilo treba zagotoviti vsem žrtvam večjih nesreč 
in njihovim družinam.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Yiannakis Matsis

Predlog spremembe 104
Člen 4, točka g

(g) zdravstvena, psihološka in socialna 
pomoč neposrednim žrtvam terorističnih 
dejanj in njihovim družinam.

(g) zdravstvena, psihološka in socialna 
pomoč neposrednim žrtvam terorističnih 
dejanj in naravnih nesreč ter njihovim 
družinam.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sérgio Marques

Predlog spremembe 105
Člen 4, točka g

(g) zdravstvena, psihološka in socialna 
pomoč neposrednim žrtvam terorističnih 

(g) zdravstvena, psihološka in socialna 
pomoč neposrednim žrtvam in njihovim 
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dejanj in njihovim družinam. družinam.

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 106
Člen 4, točka g

(g) zdravstvena, psihološka in socialna 
pomoč neposrednim žrtvam terorističnih 
dejanj in njihovim družinam.

(g) zdravstvena, psihološka in socialna 
pomoč neposrednim žrtvam in njihovim 
družinam.

Or. pt

Obrazložitev

Jezikovna pojasnitev zaradi usklajenosti s predlogom spremembe k členu 5, odstavek 1(a).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alfonso Andria

Predlog spremembe 107
Člen 4, točka g a (novo)

(da) druge dejavnosti v javnem interesu, 
zasnovane za normaliziranje družbenega in 
gospodarskega življenje prizadetega 
prebivalstva in/ali prizadetih regij.

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je utemeljen na dejstvu, da je nemogoče predvideti vse vrste nesreč, za 
katere bo Sklad namenjen, in vse posledice teh nesreč, temelji pa tudi na želji, da bi se 
vzpostavila določena mera prožnosti pri sprejemanju odločitev v zelo posebnih primerih, ko 
utegne biti ogrožena družbena organizacija in sistem proizvodnje v neki regiji, ker je 
nemogoče nadomestiti škodo, ki so jo utrpeli prizadeti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Luis Manuel Capoulas Santos

Predlog spremembe 108
Člen 4, točka g a (novo)

(ga) ukrepi za podporo ohranitve 
genetskega in reproduktivnega potenciala 
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živine na prizadetih območjih.

Or. pt

Obrazložitev

Pomanjkanje krmil v razmerah resne suše ogroža preživetje živine na prizadetih območjih, 
postopek obnavljanja črede pa je izjemno počasen in zahteven, zlasti pri matičnih skupinah z 
veliko genetsko vrednostjo, zato je ključnega pomena, da se tudi ti ukrepi vključijo med tiste, 
ki so upravičeni po tej uredbi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 109
Člen 4, točka g a (novo)

(ga) ukrepi za gašenje požarov in 
obnavljanje gozdov;

Or. es

Obrazložitev

Razumljivo samo po sebi.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach in 
Alyn Smith

Predlog spremembe 110
Člen 4, točka g a (novo)

(ga) ukrepi, usmerjeni v preprečevanje 
ponovitve zadevnih nesreč.

Or. en

Obrazložitev

Dejavnosti v okviru te uredbe bi se morale osredotočati tudi na ukrepe, ki so usmerjeni v 
preprečevanje ponavljanje obravnavanih nesreč.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jamila Madeira

Predlog spremembe 111
Člen 4, točka g a (novo)
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(ga) - Bistveni nujni ukrepi, ki so potrebni, 
da se za določen čas zagotovi takojšnja 
razpoložljivost ekip na zemlji in v zraku za 
boj proti gozdnim požarom.

Or. pt

Obrazložitev

Upravičeni bi morali biti stroški ekip za nujne primere, ki jih morajo oblasti aktivirati za boj 
proti gozdnim požarom.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta D. Haug

Predlog spremembe 112
Člen 5, odstavek 1, uvodni del

1. Država, ki izpolnjuje pogoje za pomoč, 
čim prej in najpozneje v desetih tednih po 
datumu nastanka prve škode, ki jo je 
povzročila nesreča, predloži Komisiji vlogo 
za pomoč iz Sklada in vse razpoložljive 
podatke, vsaj naslednje:

1. Država, ki izpolnjuje pogoje za pomoč, 
čim prej in najpozneje v desetih tednih po 
datumu, ko so bile oblasti prvič opozorjene 
na prvotno škodo, ki jo je povzročila večja 
nesreča, predloži Komisiji vlogo za pomoč 
iz Sklada in vse razpoložljive podatke, vsaj 
naslednje:

Or. en

Obrazložitev

Prvotna škoda lahko včasih ostane dokaj neopažena, ker se širi počasi.  Države članice 
potrebujejo pravno varnost v zvezi z upravičenostjo dejanskega "prvega opozorila" v prvih 
desetih tednih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 113
Člen 5, odstavek 1, uvodni del

1. Država, ki izpolnjuje pogoje za pomoč, 
čim prej in najpozneje v desetih tednih po 
datumu nastanka prve škode, ki jo je 
povzročila nesreča, predloži Komisiji vlogo 
za pomoč iz Sklada in vse razpoložljive 
podatke, vsaj naslednje:

1. Država, ki izpolnjuje pogoje za pomoč, 
čim prej in najpozneje v desetih tednih po 
datumu nastanka prve škode, ki jo je 
povzročila nesreča, predloži Komisiji vlogo 
za pomoč iz Sklada. Ta rok se lahko 
podaljša na dvanajst mesecev, če nastala 
škoda izhaja iz kopičenja učinkov, ki jih ni 
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mogoče nemudoma izmeriti, kot je to v 
primeru suše. Predloži se vse razpoložljive 
podatke, vsaj naslednje:

Or. es

Obrazložitev

Uredba o Solidarnostnem skladu predstavlja določene težave, ko je treba v predpisanem roku 
izmeriti učinke, ki jih povzročajo nekateri podnebni pojavi, kot je huda suša ali zmrzal.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 114
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

1a. V primeru nesreč, ki se razvijejo 
postopoma, zlasti suše ali nujnih primerov 
na področju javnega zdravja, se rok iz 
prejšnjega odstavka podaljša na šest 
mesecev.

Or. pt

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je odgovoriti na kritike več držav članic glede prekratkega 
roka za oddajo vloge za posredovanje v okviru Solidarnostnega sklada, tako da se rok 
podaljša v posebnih primerih, ko vlog ni mogoče oddati prej.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sérgio Marques

Predlog spremembe 115
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

1a. V primeru nesreč, ki se razvijejo 
postopoma, zlasti suše ali nujnih primerov 
na področju javnega zdravja, se rok iz 
prejšnjega odstavka podaljša na šest 
mesecev.

Or. pt
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Luis Manuel Capoulas Santos

Predlog spremembe 116
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

1a. V primeru nesreč, ki se razvijejo 
postopoma, zlasti suše ali nujnih primerov 
na področju javnega zdravja, se rok iz 
prejšnjega odstavka podaljša na šest 
mesecev.

Or. pt

Obrazložitev

Za primere obsežnih nesreč, ki se razvijejo postopoma, je primerno zagotoviti podaljšanje 
roka, v katerem se Komisiji oddajo vloge za pomoč v okviru Sklada.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pedro Guerreiro

Predlog spremembe 117
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

1a. V primeru nesreč, ki se razvijejo 
postopoma, zlasti suše ali nujnih primerov 
na področju javnega zdravja, se rok iz 
prejšnjega odstavka podaljša na šest 
mesecev.

Or. pt

Obrazložitev

Pomembno je podaljšati rok za oddajo vlog v primerih nesreč, ki se razvijejo postopoma, kot 
so suše ali nujni primeri na področju javnega zdravja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jamila Madeira

Predlog spremembe 118
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

1a. V primeru nesreč, ki se razvijejo 
postopoma, zlasti suše ali nujnih primerov 
na področju javnega zdravja, se rok iz 
prejšnjega odstavka podaljša na šest 
mesecev.
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Or. pt

Obrazložitev

V primeru suše utegne biti težko v kratkem času oceniti obseg nesreče, saj gre za naravno 
nesrečo, ki se razvije postopoma, in je mogoče nastalo škodo oceniti šele po razumnem 
obdobju. Upravičenost vlog torej ne bi smela prenehati zaradi kratkih rokov, ki so primerni 
za druge vrste naravni nesreč.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés 
Ayala Sender in Miguel Angel Martínez Martínez

Predlog spremembe 119
Člen 5, odstavek 1, točka a

(a) o škodi, ki jo je povzročila nesreča, in 
posledicah za zadevno prebivalstvo in 
gospodarstvo;

(a) o škodi, ki jo je povzročila nesreča, in 
posledicah za zadevno prebivalstvo in 
gospodarstvo ter kulturno, naravno in 
okoljsko dediščino;

Or. es

Obrazložitev

V nekaterih primerih in ob določenih nesrečah nastane škoda, ki jo je težko oceniti v strogem 
in kratkem časovnem obdobju, zlasti če nesreča še traja, kot je to v primeru posledic 
dolgotrajne suše. Na žalost tovrstne razmere trajajo daljši čas in je nemogoče natančno 
določiti škodo, ki jo povzročijo, za obdobje, ki traja največ 10 tednov. Zato bi bila pri tej 
zahtevi potrebna večja prožnost, da lahko prizadeta država zbere in uredi vse podatke ter 
odda vlogo, ki bolje odraža dejansko stanje stvari.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta D. Haug

Predlog spremembe 120
Člen 5, odstavek 1, točka a

(a) o škodi, ki jo je povzročila nesreča, in 
posledicah za zadevno prebivalstvo in 
gospodarstvo;

(a) o škodi, ki jo je povzročila nesreča, in 
posledicah za zadevno prebivalstvo, okolje
in gospodarstvo;

Or. en

Obrazložitev

Varstvo okolja je ena od prednostnih nalog Evropske unije in še posebej Evropskega 
parlamenta, zato bi morala biti okoljska škoda osrednja informacija, ki jo mora prenesti 



PE 369.847v01-00 54/62 AM\600565SL.doc

SL

država, ki izpolnjuje pogoje za pomoč.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach in 
Alyn Smith

Predlog spremembe 121
Člen 5, odstavek 1, točka b

(b) razčlenitev ocenjenih stroškov ukrepov 
iz kategorij, navedenih v členu 4, glede na 
primernost za zadevno nesrečo;

(b) razčlenitev ocenjenih stroškov ukrepov 
iz kategorij, navedenih v členu 4, glede na 
primernost za zadevno nesrečo, vključno z 
ukrepi, ki so v vsakem primeru usmerjeni v 
preprečevanje ponovitve zadevne nesreče.

Or. en

Obrazložitev

Dejavnosti v okviru te uredbe bi se morale osredotočati tudi na ukrepe, ki so usmerjeni v 
preprečevanje ponavljanje obravnavanih nesreč.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés 
Ayala Sender in Miguel Angel Martínez Martínez

Predlog spremembe 122
Člen 5, odstavek 1, pododstavek 2

Podatki, navedeni pod točko (a) prvega 
pododstavka vključujejo oceno zneska 
celotne neposredne škode, ki jo je povzročila 
nesreča.

Podatki, navedeni pod točko (a) prvega 
pododstavka vključujejo oceno zneska 
celotne neposredne škode, ki jo je povzročila 
nesreča.

Glede na težave pri ocenitvi škode, do 
katere je pride zaradi nesreč s trajnimi in 
nenehnimi posledicami, kot je v primerih 
suše, Komisija na zahtevo prizadete države 
članice, sprosti 10-tedenski rok za 
predložitev vloge za pomoč iz Sklada. 

Or. es

Obrazložitev

V nekaterih primerih in ob določenih nesrečah nastane škoda, ki jo je težko oceniti v strogem 
in kratkem časovnem obdobju, zlasti če nesreča še traja, kot je to v primeru posledic 
dolgotrajne suše. Na žalost tovrstne razmere trajajo daljši čas in je nemogoče natančno 
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določiti škodo, ki jo povzročijo, za obdobje, ki traja največ 10 tednov. Zato bi bila pri tej 
zahtevi potrebna večja prožnost, da lahko prizadeta država zbere in uredi vse podatke ter 
odda vlogo, ki bolje odraža dejansko stanje stvari.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bastiaan Belder

Predlog spremembe 123
Člen 5, odstavek 2 a (novo)

2a. 1. oktobra vsako leto, bi morala ostati 
na razpolago še najmanj ena četrtina 
letnega zneska za kritje potreb, ki se 
pojavijo do konca leta.

Or. en

Obrazložitev

Določen del Sklada bi moral ostati na razpolago do konca leta, da države, ki jih je prizadela 
nesreča, ob koncu leta ne bi ostale brez ustrezne pomoči.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta D. Haug

Predlog spremembe 124
Člen 7, odstavek 2

2. Če je na podlagi ocene, opravljene v 
skladu s členom 5(2), Komisija sklenila, da 
pogoji za odobritev pomoči po tej uredbi 
niso izpolnjeni, o tem obvesti zadevno 
državo.

2. Če je na podlagi ocene, opravljene v 
skladu s členom 5(2), Komisija sklenila, da 
pogoji za odobritev pomoči po tej uredbi 
niso izpolnjeni, o tem čim prej obvesti 
zadevno državo.

Or. en

Obrazložitev

Skladnost z odstavkom 1.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pedro Guerreiro

Predlog spremembe 125
Člen 8, odstavek 1

1. Če je Komisija sklenila, da se odobri 1. Če je Komisija sklenila, da se odobri 
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finančna pomoč iz Sklada, mora 
proračunskemu organu predložiti predloge, 
potrebne za odobritev finančnih sredstev, ki 
ustrezajo znesku, določenem v skladu s 
členom 7(1).

finančna pomoč iz Sklada, mora 
proračunskemu organu nemudoma 
predložiti predloge, potrebne za odobritev 
finančnih sredstev, ki ustrezajo znesku, 
določenem v skladu s členom 7(1).

Or. pt

Obrazložitev

Komisija bi morala proračunskemu organu nemudoma posredovati vlogo za finančno pomoč.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alfonso Andria

Predlog spremembe 126
Člen 8, odstavek 2 a (novo)

2a. Finančna sredstva, ki so za zadevno leto 
razpoložljiva za Sklad in njihova uporaba 
ni bila odobrena po 1. odstavku, se skupaj s 
sredstvi, katerih uporaba je bila odobrena 
po tem členu, vendar so bila povrnjena v 
sladu s členom 17(1), prenesejo v proračun 
za prihodnje leto, da se povečajo za Sklad 
razpoložljiva sredstva.

Or. it

Obrazložitev

Treba je povečati prožnost tega finančnega instrumenta, ki trenutno razpolaga z omejenimi 
sredstvi, tako da se mu nameni večja finančna samostojnost in se mu omogoči, da 
neizrabljena sredstva iz enega leta, prenese v naslednje leto.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alfonso Andria

Predlog spremembe 127
Člen 9, odstavek 1

1. Po sprejetju odločbe o nepovratnih 
sredstvih Komisija državi prejemnici takoj
po podpisu sporazuma iz člena 10(1) v 
enkratnem znesku izplača nepovratna 
sredstva.

1. Po sprejetju odločbe o nepovratnih 
sredstvih Komisija državi prejemnici v 15 
dneh po podpisu sporazuma iz člena 10(1) v 
enkratnem znesku izplača nepovratna 
sredstva.

Or. it
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Obrazložitev

V izrednih razmerah, ko je potrebno hitro delovanje, morajo biti roki jasno določeni, da je 
omogočen takojšen odziv, četudi ob najmanjši stopnji prožnosti, ki jo zahtevajo večplastni 
ukrepi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alfonso Andria

Predlog spremembe 128
Člen 9, odstavek 2

2. Država prejemnica porabi nepovratna 
sredstva kakor tudi morebitne obresti v 18 
mesecih od datuma prve škode za 
financiranje upravičenih ukrepov, izvedenih 
po tem datumu.

2. Država prejemnica porabi nepovratna 
sredstva kakor tudi morebitne obresti v 12 
mesecih od datuma podpisa sporazuma iz 
člena 10(1) in v vsakem primeru v 18 
mesecih od datuma prve škode za 
financiranje upravičenih ukrepov, izvedenih 
po datumu, ko je prišlo do nesreče.

Or. it

Obrazložitev

Namen te uredbe je zgolj odzivanje na izredne razmere, da se obnovijo normalne življenjske 
razmere. Zato bi moralo za pomoč za izredne razmere zadostovati časovno obdobje 12 
mesecev. Poleg tega, časovno obdobje za uporabo Sklada ne bi smelo biti odvisno od 
dejavnikov, na katere država članica nima vpliva, kot je zamuda pri sklepanju sporazuma iz 
člena 10(1). Ravno tako ne sme biti dopuščeno, da država članica namenoma zavlačuje s 
sklenitvijo sporazuma iz člena 10(1), da se tako podaljša obdobje, v katerem se lahko 
uporablja pomoč.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta D. Haug

Predlog spremembe 129
Člen 9, odstavek 2

2. Država prejemnica porabi nepovratna 
sredstva kakor tudi morebitne obresti v 18 
mesecih od datuma prve škode za 
financiranje upravičenih ukrepov, izvedenih 
po tem datumu.

2. Država prejemnica porabi nepovratna 
sredstva kakor tudi morebitne obresti v 18 
mesecih po tem, ko so bile oblasti prvič 
opozorjene na prvotno škodo, ki jo je 
povzročila večja nesreča, za financiranje 
upravičenih ukrepov, izvedenih po tem 
datumu.

Or. en
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Obrazložitev

Skladnost s spremembo člena 5 (uvodni del).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 130
Člen 9, odstavek 2

2. Država prejemnica porabi nepovratna 
sredstva kakor tudi morebitne obresti v 18 
mesecih od datuma prve škode za 
financiranje upravičenih ukrepov, izvedenih 
po tem datumu.

2. Država prejemnica porabi nepovratna 
sredstva kakor tudi morebitne obresti v 24 
mesecih od datuma prve škode za 
financiranje upravičenih ukrepov, izvedenih 
po tem datumu.

Or. pt

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je spodbujanje učinkovite absorpcije finančnih sredstev.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Mirosław Mariusz Piotrowski in Vladimír Železný

Predlog spremembe 131
Člen 15, odstavek 1

1. Če v času predložitve predloga po členu 8 
preostala finančna sredstva, ki so za to leto 
razpoložljiva za Sklad, ne zadostujejo za 
kritje finančne pomoči, ki je po oceni 
potrebna, lahko Komisija predlaga, da se 
razlika financira iz razpoložljivih sredstev 
Sklada za naslednje leto.

1. Če v času predložitve predloga po členu 8 
preostala finančna sredstva, ki so za to leto 
razpoložljiva za Sklad, ne zadostujejo za 
kritje finančne pomoči, ki je po oceni 
potrebna, lahko Komisija predlaga 
Evropskemu parlamentu, ki izvaja 
proračunski nadzor, da se razlika financira 
iz razpoložljivih sredstev Sklada za 
naslednje leto.

Or. en

Obrazložitev

EP mora imeti možnost izvajanja nadzora nad vsakim medletnim prenosom razpoložljivih 
finančnih sredstev iz proračuna EU, preden Komisijo podeli razrešnico za izvrševanje 
proračuna.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Simon Busuttil

Predlog spremembe 132
Člen 15, odstavek 1

1. Če v času predložitve predloga po členu 8 
preostala finančna sredstva, ki so za to leto 
razpoložljiva za Sklad, ne zadostujejo za 
kritje finančne pomoči, ki je po oceni 
potrebna, lahko Komisija predlaga, da se 
razlika financira iz razpoložljivih sredstev 
Sklada za naslednje leto.

1. Če v času predložitve predloga po členu 8 
preostala finančna sredstva, ki so za to leto 
razpoložljiva za Sklad, ne zadostujejo za 
kritje finančne pomoči, ki je po oceni 
potrebna, se razlika financira iz 
razpoložljivih sredstev Sklada za obe 
naslednji leti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pedro Guerreiro

Predlog spremembe 133
Člen 15, odstavek 2

2. Zgornjo mejo celotnega letnega proračuna 
Sklada v letu, ko se zgodi nesreča, in v 
naslednjem letu je treba v vsakem primeru
spoštovati.

2. Zgornjo mejo celotnega letnega proračuna 
Sklada v letu, ko se zgodi nesreča, in v 
naslednjem letu je treba spoštovati, razen v 
izjemnih okoliščinah.

Or. pt

Obrazložitev

Za soočanje z izjemnimi razmerami mora biti na voljo določen manevrski prostor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bastiaan Belder

Predlog spremembe 134
Člen 17, odstavek 2 a (novo)

2a. Če država prejemnica po predhodni 
večji nesreči ni sprejela preventivnih 
ukrepov ter bi se ob izvajanju preventivnih 
ukrepov zmanjšala ali preprečila škoda, ki 
je nastala zaradi večje nesreče, Komisija od 
države prejemnice zahteva povrnitev 
celotne ali dela prejete finančne pomoči.

Or. en
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Obrazložitev

Pomoč iz Sklada ne bi smela zadrževati, temveč prej spodbujati države članice, da sprejmejo 
ukrepe za preprečevanje ponovitve večjih nesreč oziroma za zmanjševanje njihovih posledic. 
Če države članice niso sprejele preventivnih ukrepov - ob predpostavki, da bi to lahko storile 
- je treba ponovno pregledati pomoč, ki jo dobivajo iz sklada.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Mirosław Mariusz Piotrowski in Vladimír Železný

Predlog spremembe 135
Člen 18, odstavek 1

1. Na pobudo Komisije se lahko Sklad v 
okviru zgornje meje 0,2 % finančnih 
sredstev, ki so na razpolago za to leto, 
uporabi za financiranje pripravljalnih ter 
spremljevalnih ukrepov, upravljalne ter 
tehnične podpore in nadzorovanja ter 
inšpekcijskih ukrepov, potrebnih za 
izvajanje te uredbe.

Ti ukrepi se izvajajo v skladu s členom 53(2) 
finančne uredbe in drugimi določbami te 
uredbe ter njenimi izvedbenimi pravili, ki se 
uporabljajo za to obliko izvrševanja 
proračuna.

Ti ukrepi vključujejo zlasti strokovna 
poročila, ki pomagajo Komisiji pri 
ocenjevanju vlog v skladu s členom 5(2).

1. Na pobudo Komisije se lahko Sklad v 
okviru zgornje meje 0,15 % finančnih 
sredstev, ki so na razpolago za to leto, 
uporabi za financiranje pripravljalnih ter 
spremljevalnih ukrepov, nadzorovanja ter 
inšpekcijskih ukrepov, potrebnih za 
izvajanje te uredbe.
Ti ukrepi se izvajajo v skladu s členom 53(2) 
finančne uredbe in drugimi določbami te 
uredbe ter njenimi izvedbenimi pravili, ki se 
uporabljajo za to obliko izvrševanja 
proračuna.

Or. en

Obrazložitev

Finančna pomoč iz Sklada ne bi smela biti namenjena financiranju nedoločenih upravnih 
nalog, temveč raje osredotočena v zmanjševanje škode, do katere je prišlo zaradi večje 
nesreče. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta D. Haug

Predlog spremembe 136
Člen 19

Pred 1. julijem vsako leto, z začetkom 
veljavnosti od [leta, ki sledi letu oddaje 

Pred 1. julijem vsako leto, z začetkom 
veljavnosti od [leta, ki sledi letu oddaje 
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vloge], Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži poročilo o ukrepih po tej 
uredbi, ki so bili izvedeni v preteklem letu. 
To poročilo vsebuje zlasti podatke v zvezi s 
predloženimi vlogami, o sprejeti odločbi o 
nepovratnih sredstvih in zaključku odobrene 
finančne pomoči.

vloge], Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži poročilo o ukrepih po tej 
uredbi, ki so bili izvedeni v preteklem letu. 
To poročilo vsebuje zlasti podatke v zvezi s 
predloženimi vlogami, o sprejeti odločbi o 
nepovratnih sredstvih in zaključku odobrene 
finančne pomoči in izvedenih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

V letnem poročilu niso navedene le vloge in odločbe o nepovratnih sredstvih, ampak lahko 
vsebuje tudi seznam izvedenih ukrepov. Pri prihodnjih večjih nesrečah ga države članice 
lahko uporabijo za primerne in koristne ukrepe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pedro Guerreiro

Predlog spremembe 137
Člen 21

Uredba (ES) št. 2012/2002 se s 1. januarjem 
2007 razveljavi.
Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se 
štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Uredba (ES) št. 2012/2002 se razveljavi z 
dnem začetka veljavnosti te uredbe.
Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se 
štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Or. pt

Obrazložitev

Upoštevati je treba začetek veljavnosti uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pedro Guerreiro

Predlog spremembe 138
Člen 22

Uredba (ES) št. 2012/2002 se še naprej 
uporablja za vloge, ki jih je Komisija prejela 
do vključno 31. decembra 2006.

Uredba (ES) št. 2012/2002 se še naprej 
uporablja za vloge, ki jih je Komisija prejela 
do vključno datuma njenega izteka.

Or. pt

Obrazložitev

Uredba 2012/2002 bi se morala uporabljati do datuma njenega izteka.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Pedro Guerreiro

Predlog spremembe 139
Člen 23

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se od 1. januarja 2007. Ta 
uredba je v celoti zavezujoča in se 
neposredno uporablja v vseh državah 
članicah.

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije. Ta 
uredba je v celoti zavezujoča in se 
neposredno uporablja v vseh državah 
članicah.

Or. pt

Obrazložitev

Uredba bi morala biti veljavna po tem, ko je objavljena v Uradnem listu Evropske unije.


