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Ändringsförslag från Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Ändringsförslag 12
Skäl 1

(1) Vid större katastrofer eller krissituationer 
bör gemenskapen visa solidaritet med de 
berörda medlemsstaterna och den berörda 
befolkningen genom att lämna ekonomiskt 
bistånd för att bidra till att snabbt återställa 
normala förhållanden för människorna i de 
drabbade regionerna och genom att bidra till 
ekonomisk kompensation till offer för 
terrorism.

(1) Vid större katastrofer eller allvarligare 
krissituationer bör gemenskapen visa 
solidaritet med de berörda medlemsstaterna 
och den berörda befolkningen genom att 
lämna ekonomiskt bistånd för att bidra till 
att snabbt återställa normala förhållanden för 
människorna i de drabbade regionerna.

Or. en

Motivering

Med hänsyn till fondens begränsade resurser och den vaga definitionen av ordet ”terrorism” 
bör ekonomiskt bistånd från fonden endast användas för att avhjälpa skador som förorsakats 
av en större katastrof eller en allvarligare krissituation.
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Ändringsförslag från Pedro Guerreiro

Ändringsförslag 13
Skäl 1

(1) Vid större katastrofer eller krissituationer 
bör gemenskapen visa solidaritet med de 
berörda medlemsstaterna och den berörda 
befolkningen genom att lämna ekonomiskt 
bistånd för att bidra till att snabbt återställa 
normala förhållanden för människorna i de 
drabbade regionerna och genom att bidra till 
ekonomisk kompensation till offer för 
terrorism.

(1) Vid större katastrofer eller krissituationer 
bör gemenskapen visa solidaritet med de 
berörda medlemsstaterna och den berörda 
befolkningen genom att lämna ekonomiskt 
bistånd för att bidra till att snabbt återställa 
normala förhållanden för människorna i de 
drabbade regionerna och genom att bidra till 
ekonomisk kompensation till offren.

Or. pt

Motivering

Ekonomisk kompensation måste utgå till alla offer för katastrofer och kriser som omfattas av 
denna förordning.

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo

Ändringsförslag 14
Skäl 1

(1) Vid större katastrofer eller krissituationer 
bör gemenskapen visa solidaritet med de 
berörda medlemsstaterna och den berörda 
befolkningen genom att lämna ekonomiskt 
bistånd för att bidra till att snabbt återställa 
normala förhållanden för människorna i de 
drabbade regionerna och genom att bidra till 
ekonomisk kompensation till offer för
terrorism.

(1) Begreppet ”katastrof” avser en mycket 
stor olycka som orsakar betydande skador 
vilka drabbar befolkningen och miljön, 
exempelvis översvämningar, bränder och 
torka. Vid större katastrofer eller 
krissituationer bör gemenskapen visa 
solidaritet med de berörda medlemsstaterna 
och i synnerhet med den berörda 
befolkningen genom att lämna ekonomiskt 
bistånd för att bidra till att snabbt återställa 
normala förhållanden för människorna i de 
drabbade regionerna och genom att bidra till 
ekonomisk kompensation till offer för 
katastrofer och terroristhandlingar.

Or. es
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Motivering

Begreppet ”katastrof” bör definieras, eftersom det därigenom blir möjligt att fastställa dess 
omfattning och allvar. Människor som drabbas av olika typer av katastrofer är offer så snart 
deras normala levnadsvillkor förändras av ekonomiska eller psykologiska orsaker. 

Ändringsförslag från Jean Marie Beaupuy

Ändringsförslag 15
Skäl 1

(1) Vid större katastrofer eller krissituationer 
bör gemenskapen visa solidaritet med de 
berörda medlemsstaterna och den berörda 
befolkningen genom att lämna ekonomiskt 
bistånd för att bidra till att snabbt återställa 
normala förhållanden för människorna i de 
drabbade regionerna och genom att bidra till 
ekonomisk kompensation till offer för 
terrorism.

(1) Vid större katastrofer eller krissituationer 
bör gemenskapen visa solidaritet med de 
berörda medlemsstaterna och den berörda 
befolkningen genom att lämna ekonomiskt 
bistånd för att bidra till att snabbt återställa 
normala förhållanden för människorna i de 
drabbade regionerna och genom att bidra till 
ekonomisk kompensation till offer för 
terrorism, utan att ta över de ansvariga 
offentliga eller privata myndigheternas roll.

Or. fr

Motivering

EU:s solidaritet skall inte ersätta medlemsstaternas insatser eller försäkringsbolagen, utan 
måste följa subsidiaritetsprincipen. 

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 16
Skäl 1a (nytt)

(1a) Solidaritetsfonden ger gemenskapen 
handlingskraft i samband med katastrofer 
och större krissituationer. Den bör därmed 
på ett avgörande sätt bidra till att förbättra 
unionens insatser och göra dem mer 
målinriktade på områden där medborgarna 
förväntar sig att unionen skall agera. 
Därför måste särskild vikt läggas vid att 
skapa samstämmighet mellan fondens 
tillämpningsområde och anslaget för 
fonden, så att gemenskapen under alla 
omständigheter kan uppfylla medborgarnas 
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förväntningar i en utvidgad union som 
kommer att utvidgas ytterligare. Detta 
innebär dels att tillämpningsområdet inte 
får bli alltför omfattande, dels att 
gemenskapen måste förfoga över 
tillräckliga medel för att kunna agera på 
det klart definierade tillämpningsområdet 
även under särskilt krisdrabbade år.

Or. pt

Motivering

Ändringen stärker Solidaritetsfonden som ger gemenskapen handlingskraft i samband med 
katastrofer och större krissituationer.

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo

Ändringsförslag 17
Skäl 2

(2) Gemenskapen bör även visa solidaritet 
med de länder som förhandlar om anslutning 
till Europeiska unionen.

(2) Gemenskapen bör även visa solidaritet 
med de länder som förhandlar om anslutning 
till Europeiska unionen, vilket innebär att 
det är nödvändigt att inrätta en annan 
mekanism som kan tillgripas i 
exceptionella fall och som gör det möjligt 
för unionen att möta behoven vid en större 
katastrof.

Or. es

Motivering

Även om den föreslagna ekonomiska täckningen har varit tillräcklig för att tillgodose 
ansökningarna under de senaste åren är det osäkert om den kan tillgodose behoven i 
händelse av en allvarlig katastrof, som exempelvis en jordbävning.

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo

Ändringsförslag 18
Skäl 3

(3) Större katastrofer eller krissituationer 
kan ha sitt ursprung i natur-, industri- och 
teknikrelaterade händelser, inbegripet 

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

instrumenten för ekonomisk och social 
sammanhållning medger finansiering av 
riskförebyggande åtgärder och 
återuppbyggande av förstörd infrastruktur. 
Europeiska unionens solidaritetsfond, som 
inrättades genom rådets förordning (EG) 
nr 2012/2002, gör det möjligt för 
gemenskapen att bidra till att 
räddningstjänster mobiliseras för att 
tillgodose de drabbade människornas akuta 
behov och bidra till återuppbyggnad på kort 
sikt av förstörd viktig infrastruktur så att 
ekonomisk och social aktivitet kan 
återupptas i de katastrofdrabbade regionerna. 
Den fonden är emellertid främst inriktad på 
naturkatastrofer, och det är därför 
nödvändigt att Europeiska unionen även 
har tillgång till ett säkert och flexibelt 
instrument som möjliggör för gemenskapen 
att ge klara politiska signaler till de 
medborgare som drabbats av en allvarlig 
krissituation, exempelvis en terroristattack.

Or. es

Motivering

I dag mer än någonsin bör unionens åtgärder genomföras så nära medborgarna som möjligt. 
Människor som drabbats av olyckor eller katastrofer av olika slag är offer så snart deras 
normala levnadsvillkor förändras av ekonomiska eller psykologiska orsaker.

Ändringsförslag från Luis Manuel Capoulas Santos

Ändringsförslag 19
Skäl 3

(3) Större katastrofer eller krissituationer 
kan ha sitt ursprung i natur-, industri- och 
teknikrelaterade händelser, inbegripet 
havsföroreningar och radiologiska hot, eller i 
hot mot folkhälsan, i synnerhet officiellt 
deklarerade influensapandemier, eller 
terroristhandlingar. De befintliga 
instrumenten för ekonomisk och social 
sammanhållning medger finansiering av 
riskförebyggande åtgärder och 

(3) Större katastrofer eller krissituationer 
kan ha sitt ursprung i naturfenomen med 
omedelbara förödande konsekvenser, 
såsom översvämningar och skogsbränder, 
eller i naturfenomen som utvecklas i 
långsam takt, såsom torka, i industri- och 
teknikrelaterade händelser, inbegripet 
havsföroreningar och radiologiska hot, eller i 
hot mot folkhälsan, i synnerhet officiellt 
deklarerade influensapandemier, eller 
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återuppbyggande av förstörd infrastruktur. 
Europeiska unionens solidaritetsfond, som 
inrättades genom rådets förordning (EG) nr 
2012/2002, gör det möjligt för gemenskapen 
att bidra till att räddningstjänster mobiliseras 
för att tillgodose människors akuta behov 
och bidra till återuppbyggnad på kort sikt av 
förstörd viktig infrastruktur så att ekonomisk 
aktivitet kan återupptas i de 
katastrofdrabbade regionerna. Den fonden är 
emellertid främst inriktad på 
naturkatastrofer. Bestämmelser bör antas 
som möjliggör för gemenskapen att vidta 
åtgärder även vid krissituationer som inte 
har naturligt ursprung.

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

Or. pt

Motivering

I avsaknad av en tydlig definition av naturkatastrof är det lämpligt att förtydliga de olika 
situationer som oftast inträffar. Samtidigt är det viktigt att beakta förmågan att bemöta 
effekterna av naturkatastrofer som utvecklas i långsam takt, såsom torka.

Ändringsförslag från Luis Manuel Capoulas Santos

Ändringsförslag 20
Skäl 3

(3) Större katastrofer eller krissituationer 
kan ha sitt ursprung i natur-, industri- och 
teknikrelaterade händelser, inbegripet 
havsföroreningar och radiologiska hot, eller i 
hot mot folkhälsan, i synnerhet officiellt 
deklarerade influensapandemier, eller 
terroristhandlingar. De befintliga 
instrumenten för ekonomisk och social 
sammanhållning medger finansiering av 
riskförebyggande åtgärder och 
återuppbyggande av förstörd infrastruktur. 
Europeiska unionens solidaritetsfond, som 
inrättades genom rådets förordning (EG) nr 
2012/2002, gör det möjligt för gemenskapen 

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

att bidra till att räddningstjänster mobiliseras 
för att tillgodose människors akuta behov 
och bidra till återuppbyggnad på kort sikt av 
förstörd viktig infrastruktur och till 
bevarande av den drabbade 
produktionspotentialen, i första hand 
boskap med stort genetiskt och reproduktivt 
värde, så att ekonomisk aktivitet kan 
återupptas i de katastrofdrabbade regionerna. 
Den fonden är emellertid främst inriktad på 
naturkatastrofer. Bestämmelser bör antas 
som möjliggör för gemenskapen att vidta 
åtgärder även vid krissituationer som inte 
har naturligt ursprung.

Or. pt

Motivering

I avsaknad av en tydlig definition av naturkatastrof är det lämpligt att förtydliga de olika 
situationer som oftast inträffar. Samtidigt är det viktigt att beakta förmågan att bemöta 
effekterna av naturkatastrofer som utvecklas i långsam takt, såsom torka.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 21
Skäl 3

(3) Större katastrofer eller krissituationer 
kan ha sitt ursprung i natur-, industri- och 
teknikrelaterade händelser, inbegripet 
havsföroreningar och radiologiska hot, eller i 
hot mot folkhälsan, i synnerhet officiellt 
deklarerade influensapandemier, eller
terroristhandlingar. De befintliga 
instrumenten för ekonomisk och social 
sammanhållning medger finansiering av 
riskförebyggande åtgärder och 
återuppbyggande av förstörd infrastruktur. 
Europeiska unionens solidaritetsfond, som 
inrättades genom rådets förordning (EG) 
nr 2012/2002, gör det möjligt för 
gemenskapen att bidra till att 
räddningstjänster mobiliseras för att 
tillgodose människors akuta behov och bidra 
till återuppbyggnad på kort sikt av förstörd 
viktig infrastruktur så att ekonomisk 

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

aktivitet kan återupptas i de 
katastrofdrabbade regionerna. Den fonden är 
emellertid främst inriktad på 
naturkatastrofer. Bestämmelser bör antas 
som möjliggör för gemenskapen att vidta 
åtgärder även vid krissituationer som inte 
har naturligt ursprung och där ansvaret inte 
kan fastställas i tillräcklig utsträckning.

Or. pt

Motivering

Syftet med den föreslagna ändringen är att ange alla typer av möjliga katastrofer.

Ändringsförslag från Alfonso Andria

Ändringsförslag 22
Skäl 3

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

(3) Större miljökatastrofer, industriella eller 
tekniska katastrofer kan ha sitt ursprung i 
naturrelaterade händelser eller orsakas av 
människan, inbegripet havsföroreningar och 
radiologiska hot, eller i hot mot folkhälsan, i 
synnerhet officiellt deklarerade 
influensapandemier, eller 
terroristhandlingar. De befintliga 
instrumenten för ekonomisk och social 
sammanhållning medger finansiering av 
riskförebyggande åtgärder och 
återuppbyggande av förstörd infrastruktur. 
Europeiska unionens solidaritetsfond, som 
inrättades genom rådets förordning (EG) nr 
2012/2002, gör det möjligt för gemenskapen 
att bidra till att räddningstjänster mobiliseras 
för att tillgodose människors akuta behov 
och bidra till återuppbyggnad på kort sikt av 
förstörd viktig infrastruktur så att ekonomisk 
aktivitet kan återupptas i de 
katastrofdrabbade regionerna. Den fonden är 
emellertid främst inriktad på katastrofer 
som har sitt ursprung i olika 
naturfenomen. Bestämmelser bör antas som 
möjliggör för gemenskapen att vidta 
åtgärder även vid krissituationer som inte 
har naturligt ursprung.
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Or. it

Motivering

Det måste göras åtskillnad mellan miljökatastrofer och krissituationer av annat slag och med 
andra verkningar. Begreppet naturkatastrof riskerar dessutom att vara vilseledande då det 
skulle utesluta alla situationer, såsom de flesta skogsbränder, som inte har sitt ursprung i ett 
naturfenomen utan beror på en avsiktlig eller oavsiktlig mänsklig handling, ur förordningens 
tillämpningsområde. Det är bättre att använda uttrycket ”miljökatastrofer” som hänvisar till 
katastrofens verkningar i stället för till dess orsaker.

Ändringsförslag från Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Ändringsförslag 23
Skäl 3

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

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

Or. en
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Motivering

Med hänsyn till fondens begränsade resurser och den vaga definitionen av ordet ”terrorism” 
bör ekonomiskt bistånd från fonden endast användas för att avhjälpa skador som förorsakats 
av en större katastrof eller en allvarligare krissituation.

Ändringsförslag från Simon Busuttil

Ändringsförslag 24
Skäl 3

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

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

Or. en

Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
Miguel Angel Martínez Martínez

Ändringsförslag 25
Skäl 3
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(3) Större katastrofer eller krissituationer 
kan ha sitt ursprung i natur-, industri- och 
teknikrelaterade händelser, inbegripet 
havsföroreningar och radiologiska hot, eller i 
hot mot folkhälsan, i synnerhet officiellt 
deklarerade influensapandemier, eller 
terroristhandlingar. De befintliga 
instrumenten för ekonomisk och social 
sammanhållning medger finansiering av 
riskförebyggande åtgärder och 
återuppbyggande av förstörd infrastruktur. 
Europeiska unionens solidaritetsfond, som 
inrättades genom rådets förordning (EG) 
nr 2012/2002, gör det möjligt för 
gemenskapen att bidra till att 
räddningstjänster mobiliseras för att 
tillgodose människors akuta behov och bidra 
till återuppbyggnad på kort sikt av förstörd 
viktig infrastruktur så att ekonomisk 
aktivitet kan återupptas i de 
katastrofdrabbade regionerna. Den fonden är 
emellertid främst inriktad på 
naturkatastrofer. Bestämmelser bör antas 
som möjliggör för gemenskapen att vidta 
åtgärder även vid krissituationer som inte 
har naturligt ursprung.

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

Or. es

Motivering

Torka och frost bör betraktas som allvarliga naturkatastrofer mot bakgrund av omfattning 
och typ av skador som orsakas inom jordbrukssektorn, samt omfattningen av de långsiktiga 
effekterna för ekonomin i de drabbade regionerna.

Ändringsförslag från Pedro Guerreiro

Ändringsförslag 26
Skäl 3

(3) Större katastrofer eller krissituationer 
kan ha sitt ursprung i natur-, industri- och 
teknikrelaterade händelser, inbegripet 
havsföroreningar och radiologiska hot, eller i 
hot mot folkhälsan, i synnerhet officiellt 
deklarerade influensapandemier, eller 

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

terroristhandlingar. De befintliga 
instrumenten för ekonomisk och social 
sammanhållning medger finansiering av 
riskförebyggande åtgärder och 
återuppbyggande av förstörd infrastruktur. 
Europeiska unionens solidaritetsfond, som 
inrättades genom rådets förordning (EG) nr 
2012/2002, gör det möjligt för gemenskapen 
att bidra till att räddningstjänster mobiliseras 
för att tillgodose människors akuta behov 
och bidra till återuppbyggnad på kort sikt av 
förstörd viktig infrastruktur så att ekonomisk 
aktivitet och sysselsättning kan återupptas i 
de katastrofdrabbade regionerna. Den 
fonden är emellertid främst inriktad på 
naturkatastrofer. Bestämmelser bör antas 
som möjliggör för gemenskapen att vidta 
åtgärder även vid krissituationer som inte 
har naturligt ursprung.

Or. pt

Motivering

Även sysselsättningsfrågan i de drabbade regionerna måste betonas.

Ändringsförslag från Sérgio Marques

Ändringsförslag 27
Skäl 3a (nytt)

(3a) Erfarenheten från solidaritetsfondens 
första tillämpningsår gör att fondens 
tillämpning i samband med 
naturkatastrofer måste förtydligas. I 
samband med sådana katastrofer bör 
ekonomiskt stöd utgå till såväl snabbt 
uppkomna och omedelbart identifierbara 
katastrofer (jordbävningar, 
översvämningar och skogsbränder) som till 
långsamt uppkomna katastrofer eller 
katastrofer som kännetecknas av en 
fortlöpande försämring av en viss situation 
(t.ex. svår eller extrem torka eller 
pandemier). Särskilt i det sistnämnda fallet 
motiverar en sådan klassificering dels att 
det i denna förordning fastställs exakt när 
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en händelse kan betecknas som en 
katastrof, dels att systemet för 
biståndsberättigande anpassas till den 
underliggande katastrofens särdrag, 
intensitet och varaktighet för att på detta 
sätt garantera att stödet täcker de särskilda 
åtgärder som vidtas vid olika typer av 
katastrofer.

Or. pt

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 28
Skäl 3a (nytt)

(3a) Ekonomiskt stöd bör utgå till såväl 
snabbt uppkomna och omedelbart 
identifierbara katastrofer (jordbävningar, 
översvämningar och skogsbränder) som till 
långsamt uppkomna katastrofer eller 
katastrofer som kännetecknas av en 
fortlöpande försämring av en viss situation 
(t.ex. svår eller extrem torka eller 
pandemier). Särskilt i det sistnämnda fallet 
motiverar en sådan klassificering dels att 
det i denna förordning fastställs exakt när 
en händelse kan betecknas som en 
katastrof, dels att systemet för 
biståndsberättigande anpassas till den 
underliggande katastrofens särdrag, 
intensitet och varaktighet för att på detta 
sätt garantera att stödet täcker de särskilda 
åtgärder som vidtas vid olika typer av 
katastrofer.

Or. pt

Motivering

Syftet med den föreslagna ändringen är att fastställa exakt när en händelse kan betecknas 
som en katastrof för att systemet för biståndsberättigande skall kunna anpassas.
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Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 29
Skäl 3a (nytt)

(3a) Fonden bör täcka beviljande av stöd 
vid överhängande hot mot folkhälsan som 
kan få gränsöverskridande konsekvenser i 
medlemsstaterna.

Or. el

Ändringsförslag från Jamila Madeira

Ändringsförslag 30
Skäl 3a (nytt)

(3a) Gemenskapsstöd bör utgå för att 
bemöta dels händelser som uppstår snabbt 
och är omedelbart identifierbara, dels 
långsamt uppkomna katastrofer eller 
katastrofer som kännetecknas av en 
fortlöpande försämring av en viss situation, 
vilket är fallet vid torka.

Or. pt

Motivering

Vid jordbävningar, översvämningar eller bränder är det lätt att omedelbart fastställa 
skadorna, medan det vid torka kan ta längre tid och vara svårare att fastställa skadorna på 
kort sikt, även om de är minst lika allvarliga.

Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
Miguel Angel Martínez Martínez

Ändringsförslag 31
Skäl 5

(5) I enlighet med subsidiaritetsprincipen 
bör åtgärder enligt denna förordning endast 
vidtas vid större katastrofer. Sådana bör 
definieras med utgångspunkt i typen av 
situation, varvid dock ett visst utrymme för 
politisk avvägning bör medges för att man 
skall kunna vidta åtgärder vid händelser vars 

(5) I enlighet med subsidiaritetsprincipen 
bör åtgärder enligt denna förordning endast 
vidtas vid större katastrofer. Sådana bör 
definieras med utgångspunkt i typen av 
situation, varvid dock ett visst utrymme för 
politisk avvägning bör medges för att man 
skall kunna vidta åtgärder vid händelser vars 
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verkningar är särskilt allvarliga men som till 
följd av sin art inte kan bedömas enbart på 
grundval av de fysiska skadorna, vilket 
exempelvis skulle vara fallet särskilt vid 
större hälsokriser och terroristhandlingar. 
Den specifika situationen för avlägsna och 
isolerade regioner, t.ex. öområden och 
yttersta randområden, bör beaktas.

verkningar är särskilt allvarliga men som till 
följd av sin art inte kan bedömas enbart på 
grundval av de fysiska skadorna, vilket 
exempelvis skulle vara fallet särskilt vid 
större hälsokriser och terroristhandlingar. En 
region som drabbats av en ovanligt 
allvarlig katastrof, framför allt 
naturbetingad, vilken drabbat en majoritet 
av invånarna och fått allvarliga 
konsekvenser för levnadsvillkoren och den 
ekonomiska stabiliteten i regionen, bör 
också kunna erhålla stöd från fonden. Den 
specifika situationen för avlägsna och 
isolerade regioner, t.ex. öområden och 
yttersta randområden, bör beaktas.

Or. es

Motivering

Solidaritetsfondens regionala komponent enligt gällande bestämmelser har visat sig vara till 
stor nytta genom att göra det möjligt att bevilja stöd i händelse av regionala katastrofer där 
det uppstått stora skador i den drabbade regionen, även om skadornas omfång inte nått upp 
till den generella tröskeln. Därför anser vi att denna regionala komponent bör bibehållas i 
den nya förordningen.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 32
Skäl 5

(5) I enlighet med subsidiaritetsprincipen 
bör åtgärder enligt denna förordning endast 
vidtas vid större katastrofer. Sådana bör 
definieras med utgångspunkt i typen av 
situation, varvid dock ett visst utrymme för 
politisk avvägning bör medges för att man 
skall kunna vidta åtgärder vid händelser 
vars verkningar är särskilt allvarliga men 
som till följd av sin art inte kan bedömas 
enbart på grundval av de fysiska skadorna, 
vilket exempelvis skulle vara fallet särskilt 
vid större hälsokriser och 
terroristhandlingar. Den specifika 
situationen för avlägsna och isolerade 
regioner, t.ex. öområden och yttersta 
randområden, bör beaktas.

(5) I enlighet med subsidiaritetsprincipen 
bör åtgärder enligt denna förordning endast 
vidtas vid större katastrofer. Sådana bör 
definieras med utgångspunkt i typen av 
situation. Vid ett terroristattentat bör 
gemenskapen reagera på händelserna även 
om de materiella skadorna inte uppfyller de 
kvantitativa villkor som fastställts för 
frigörande av medel ur fonden, men 
attentatets verkningar är så allvarliga att 
gemenskapen måste visa sin solidaritet. 
Den specifika situationen för avlägsna och 
isolerade regioner, t.ex. öområden och 
yttersta randområden, bör beaktas genom ett 
förstärkt partnerskap med dessa.
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Or. pt

Motivering

I linje med föredragandens förslag förtydligar ändringen hur gemenskapen bör reagera i 
extrema situationer som uppstått till följd av terroristhandlingar och den klargör förhållandet 
mellan avlägsna och isolerade regioner, t.ex. öområden och yttersta randområden, och 
gemenskapen.

Ändringsförslag från Alfonso Andria

Ändringsförslag 33
Skäl 5

(5) I enlighet med subsidiaritetsprincipen 
bör åtgärder enligt denna förordning endast 
vidtas vid större katastrofer. Sådana bör 
definieras med utgångspunkt i typen av 
situation, varvid dock ett visst utrymme för 
politisk avvägning bör medges för att man 
skall kunna vidta åtgärder vid händelser
vars verkningar är särskilt allvarliga men 
som till följd av sin art inte kan bedömas 
enbart på grundval av de fysiska skadorna, 
vilket exempelvis skulle vara fallet särskilt 
vid större hälsokriser och 
terroristhandlingar. Den specifika 
situationen för avlägsna och isolerade 
regioner, t.ex. öområden och yttersta 
randområden, bör beaktas.

(5) I enlighet med subsidiaritetsprincipen 
bör åtgärder enligt denna förordning endast 
vidtas vid större katastrofer. Sådana bör 
definieras med utgångspunkt i typen av 
situation. Kommissionen bör kunna vidta 
åtgärder även vid situationer som 
förorsakas av allvarliga hälsokriser och 
terroristhandlingar, vars verkningar inte 
kan bedömas enbart på grundval av de 
fysiska skadorna, men som kräver en snabb 
och följdriktig solidaritetshandling från 
gemenskapens sida. Den specifika 
situationen för avlägsna och isolerade 
regioner, t.ex. öområden och yttersta 
randområden, bör beaktas.

Or. it

Motivering

Det är olämpligt att behålla kommissionens alltför vaga och tvetydiga formulering "utrymme 
för politisk avvägning” i samband med kommissionens möjlighet att aktivera fonden vid 
hälsokriser och terroristhandlingar.

Ändringsförslag från Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Ändringsförslag 34
Skäl 5

(5) I enlighet med subsidiaritetsprincipen 
bör åtgärder enligt denna förordning endast 

(5) I enlighet med subsidiaritetsprincipen 
bör åtgärder enligt denna förordning endast 
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vidtas vid större katastrofer. Sådana bör 
definieras med utgångspunkt i typen av 
situation, varvid dock ett visst utrymme för 
politisk avvägning bör medges för att man 
skall kunna vidta åtgärder vid händelser vars 
verkningar är särskilt allvarliga men som till 
följd av sin art inte kan bedömas enbart på 
grundval av de fysiska skadorna, vilket 
exempelvis skulle vara fallet särskilt vid 
större hälsokriser och terroristhandlingar. 
Den specifika situationen för avlägsna och 
isolerade regioner, t.ex. öområden och 
yttersta randområden, bör beaktas.

vidtas vid större katastrofer. Sådana bör 
definieras med utgångspunkt i typen av 
situation, varvid dock ett visst begränsat 
utrymme för politisk handlingsfrihet bör 
medges för att man skall kunna vidta 
åtgärder vid händelser vars verkningar är 
särskilt allvarliga men som till följd av sin 
art inte kan bedömas enbart på grundval av 
de fysiska skadorna, vilket exempelvis 
skulle vara fallet särskilt vid större 
hälsokriser.

Or. en

Motivering

Alla regioner i EU:s medlemsstater bör behandlas på samma sätt när det gäller det 
ekonomiska bistånd de tillhandahålls ur solidaritetsfonden.

Ändringsförslag från Luis Manuel Capoulas Santos

Ändringsförslag 35
Skäl 5

(5) I enlighet med subsidiaritetsprincipen 
bör åtgärder enligt denna förordning endast 
vidtas vid större katastrofer. Sådana bör 
definieras med utgångspunkt i typen av 
situation, varvid dock ett visst utrymme för 
politisk avvägning bör medges för att man 
skall kunna vidta åtgärder vid händelser vars 
verkningar är särskilt allvarliga men som till 
följd av sin art inte kan bedömas enbart på 
grundval av de fysiska skadorna, vilket 
exempelvis skulle vara fallet särskilt vid 
större hälsokriser och terroristhandlingar. 
Den specifika situationen för avlägsna och 
isolerade regioner, t.ex. öområden och 
yttersta randområden, bör beaktas.

(5) I enlighet med subsidiaritetsprincipen 
bör åtgärder enligt denna förordning endast 
vidtas vid större katastrofer. Sådana bör 
definieras med utgångspunkt i typen av 
situation, varvid dock ett visst utrymme för 
politisk avvägning bör medges för att man 
skall kunna vidta åtgärder vid händelser vars 
verkningar är särskilt allvarliga men som till 
följd av sin art inte kan bedömas enbart på 
grundval av de fysiska skadorna, vilket 
exempelvis skulle vara fallet särskilt vid 
långsamt uppkomna katastrofer såsom 
torka, större hälsokriser och 
terroristhandlingar. Den specifika 
situationen för avlägsna och isolerade 
regioner, t.ex. öområden och yttersta 
randområden, bör beaktas.

Or. pt
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Motivering

Eftersom torka är en långsamt uppkommen naturkatastrof med särskilt allvarliga verkningar 
är det absolut nödvändigt att väga in politiska faktorer när den utvärderas.

Ändringsförslag från Pedro Guerreiro

Ändringsförslag 36
Skäl 5

(5) I enlighet med subsidiaritetsprincipen 
bör åtgärder enligt denna förordning endast 
vidtas vid större katastrofer. Sådana bör 
definieras med utgångspunkt i typen av 
situation, varvid dock ett visst utrymme för 
politisk avvägning bör medges för att man 
skall kunna vidta åtgärder vid händelser vars 
verkningar är särskilt allvarliga men som till 
följd av sin art inte kan bedömas enbart på 
grundval av de fysiska skadorna, vilket 
exempelvis skulle vara fallet särskilt vid 
större hälsokriser och terroristhandlingar. 
Den specifika situationen för avlägsna och 
isolerade regioner, t.ex. öområden och 
yttersta randområden, bör beaktas.

(5) I enlighet med subsidiaritetsprincipen 
bör åtgärder enligt denna förordning endast 
vidtas vid större katastrofer. Sådana bör 
definieras med utgångspunkt i typen av 
situation, varvid dock ett visst utrymme för 
politisk avvägning bör medges för att man 
skall kunna vidta åtgärder vid händelser vars 
verkningar är särskilt allvarliga men som till 
följd av sin art inte kan bedömas enbart på 
grundval av de fysiska skadorna. Den 
specifika situationen för avlägsna och 
isolerade regioner, t.ex. öområden och 
yttersta randområden, bör beaktas.

Or. pt

Motivering

Möjligheter till politisk avvägning bör medges för alla typer av katastrofer och kriser som 
omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag från Jamila Madeira

Ändringsförslag 37
Skäl 5a (nytt)

(5a) Utifrån erfarenheten från 
solidaritetsfondens första tillämpningsår 
har man även kunnat konstatera att det är 
svårt att tillämpa den vid långsamt 
uppkomna katastrofer. Därför är det viktigt 
att i förordningen tydligt definiera från 
vilken tidpunkt en ansökan kan godkännas 
samt att snabbt anpassa systemet för 
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biståndsberättigande till den underliggande 
katastrofens särdrag, intensitet och 
varaktighet, i synnerhet genom att 
garantera att stödet täcker de särskilda 
åtgärder som vidtagits för att bemöta en 
katastrof av detta slag.

Or. pt

Motivering

Vid jordbävningar, översvämningar eller bränder är det lätt att omedelbart fastställa 
skadorna, medan det vid torka kan ta längre tid och vara svårare att fastställa skadorna på 
kort sikt, även om de är minst lika allvarliga.

Ändringsförslag från Pedro Guerreiro

Ändringsförslag 38
Skäl 5a (nytt)

(5a) För att möjliggöra insatser vid 
omfattande katastrofer som dock inte 
uppfyller de fastställa minimivillkoren kan 
stöd under exceptionella omständigheter 
även beviljas när större delen av 
befolkningen i en särskild region drabbats 
av en katastrof med allvarliga och 
bestående återverkningar på deras 
levnadsvillkor.

Or. pt

Motivering

Även sådana ovanligt allvarliga regionala katastrofer som avses i förordning nr 2012/2002 
måste beaktas.

Ändringsförslag från Pedro Guerreiro

Ändringsförslag 39
Skäl 5b (nytt)

(5b) Erfarenheten från solidaritetsfondens 
första tillämpningsår gör att fondens 
tillämpning i samband med
naturkatastrofer måste förtydligas. I 
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samband med sådana katastrofer bör 
ekonomiskt stöd utgå till såväl snabbt 
uppkomna och omedelbart identifierbara 
katastrofer (jordbävningar, 
översvämningar och skogsbränder) som till 
långsamt uppkomna katastrofer eller 
katastrofer som kännetecknas av en 
fortlöpande försämring av en viss situation 
(t.ex. svår eller extrem torka eller 
pandemier). Särskilt i det sistnämnda fallet 
motiverar en sådan klassificering dels att 
det i denna förordning fastställs exakt när 
en händelse kan betecknas som en 
katastrof, dels att systemet för 
biståndsberättigande anpassas till den 
underliggande katastrofens särdrag, 
intensitet och varaktighet för att på detta 
sätt garantera att stödet täcker de särskilda 
åtgärder som vidtas vid olika typer av 
katastrofer.

Or. pt

Motivering

Mot bakgrund av solidaritetsfonden som är i kraft sedan 2002 är det viktigt att skilja mellan 
snabbt uppkomna katastrofer, såsom bränder eller översvämningar, och långsamt uppkomna 
katastrofer, såsom torka eller pandemier.

Ändringsförslag från Jean Marie Beaupuy

Ändringsförslag 40
Skäl 10

(10) Det krävs en ansvarsfull finansiell 
förvaltning för att gemenskapen skall kunna 
ingripa om flera större katastrofer inträffar 
under samma år.

(10) Det krävs en ansvarsfull finansiell 
förvaltning för att gemenskapen skall kunna 
ingripa om en rad katastrofer skulle inträffa 
inom en relativt kort period.

Or. fr

Motivering

Solidaritetsfonden måste kunna bemöta konsekvenserna av katastrofer som inträffar i en 
snabb följd.
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Ändringsförslag från Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Ändringsförslag 41
Skäl 12

(12) Förfarandena för utbetalning och 
användning av de bidrag som ges enligt 
denna förordning bör återspegla situationens 
brådskande karaktär. Därför bör en tidsfrist 
fastställas för utnyttjandet av det beviljade 
ekonomiska biståndet.

(12) Förfarandena för utbetalning och 
användning av de bidrag som ges enligt 
denna förordning bör återspegla situationens 
brådskande karaktär. Därför bör en lämplig 
tidsfrist fastställas i överenskommelse med 
de berörda medlemsstaterna för utnyttjandet 
av det beviljade ekonomiska biståndet.

Or. en

Motivering

Förfarandena för utbetalning och användning av de bidrag som ges enligt denna förordning 
bör återspegla situationens brådskande karaktär, men samtidigt respektera 
subsidiaritetsprincipen och principen om god ekonomisk förvaltning.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 42
Skäl 13

(13) Det kan vara önskvärt för ett land som 
mottar bistånd att i enlighet med sina 
specifika konstitutionella, institutionella, 
rättsliga och finansiella bestämmelser 
inbegripa sina regionala eller lokala 
myndigheter i arbetet med att ingå och 
tillämpa genomförandeavtalen. 
Mottagarlandet bör dock förbli ansvarigt för 
genomförandet av biståndet och för ledning 
och kontroll av de insatser som omfattas av 
gemenskapsfinansiering enligt rådets 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av 
den 25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget.

(13) Ett land som mottar bistånd bör i 
enlighet med sina specifika konstitutionella, 
institutionella, rättsliga och finansiella 
bestämmelser inbegripa sina regionala eller 
lokala myndigheter i arbetet med att ingå 
och tillämpa genomförandeavtalen. 
Mottagarlandet bör dock förbli ansvarigt för 
genomförandet av biståndet och för ledning 
och kontroll av de insatser som omfattas av 
gemenskapsfinansiering enligt rådets 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av 
den 25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget.

Or. pt
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Motivering

Regionala och lokala aktörers engagemang i arbetet med att ingå och tillämpa 
genomförandeavtalen kommer att vara avgörande för huruvida de överenskomna målen 
kommer att uppnås.

Ändringsförslag från Jean Marie Beaupuy

Ändringsförslag 43
Skäl 13

(13) Det kan vara önskvärt för ett land som 
mottar bistånd att i enlighet med sina 
specifika konstitutionella, institutionella, 
rättsliga och finansiella bestämmelser 
inbegripa sina regionala eller lokala 
myndigheter i arbetet med att ingå och 
tillämpa genomförandeavtalen. 
Mottagarlandet bör dock förbli ansvarigt för 
genomförandet av biståndet och för ledning 
och kontroll av de insatser som omfattas av 
gemenskapsfinansiering enligt rådets 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av 
den 25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget.

(13) Ett land som mottar bistånd bör i 
enlighet med sina specifika konstitutionella, 
institutionella, rättsliga och finansiella 
bestämmelser inbegripa sina regionala eller 
lokala myndigheter i arbetet med att ingå 
och tillämpa genomförandeavtalen. 
Mottagarlandet bör dock förbli ansvarigt för 
genomförandet av biståndet och för ledning 
och kontroll av de insatser som omfattas av 
gemenskapsfinansiering enligt rådets 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av 
den 25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget.

Or. fr

Motivering

Naturkatastrofer får huvudsakligen regionala konsekvenser och därför måste 
medlemsstaterna i enlighet med subsidiaritetsprincipen involvera de berörda regionala och 
lokala myndigheterna i genomförandet av biståndet. 

Ändringsförslag från Jean Marie Beaupuy

Ändringsförslag 44
Skäl 15

(15) Gemenskapens insatser bör inte 
medföra att sådana tredje parter som enligt 
principen om att förorenaren betalar i första 
hand är ansvariga för den skada de vållat 
fråntas sitt ansvar, och inte heller inbjuda till 
att medlemsstaterna och gemenskapen 

(15) Gemenskapens insatser bör inte 
medföra att sådana tredje parter som enligt 
principen om att förorenaren betalar i första 
hand är ansvariga för den skada de vållat 
fråntas sitt ansvar, och inte heller inbjuda till 
att medlemsstaterna och gemenskapen 
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underlåter att vidta förebyggande åtgärder. underlåter att vidta förebyggande åtgärder
eller tar över offentliga eller privata 
försäkringsbolags ansvar.

Or. fr

Motivering

Solidaritet får inte innebära ansvarsövertagande.

Ändringsförslag från Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Ändringsförslag 45
Skäl 21

(21) För att förbättra kommissionens 
förmåga att bedöma inlämnade ansökningar 
bör det föreskrivas att den får anlita tekniskt 
bistånd för solidaritetsåtgärder inom ramen 
för denna förordning.

(21) För att förbättra medlemsstaternas 
förmåga att lämna in en korrekt ifylld 
stödansökan till kommissionen och till 
andra relevanta organ liksom 
kommissionens förmåga att bedöma 
inlämnade ansökningar bör det föreskrivas 
att den får anlita tekniskt bistånd för 
solidaritetsåtgärder inom ramen för denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör också kunna täcka vissa av sina utgifter med anknytning till ansökan om 
stöd från de medel som är tillgängliga för tekniskt bistånd för att betala nödvändiga experter.

Ändringsförslag från Pedro Guerreiro

Ändringsförslag 46
Skäl 23

(23) Denna förordning bör tillämpas från 
och med den dag budgetplanen för perioden 
2007–2013 börjar gälla.

(23) Denna förordning bör tillämpas från 
och med den tjugonde dagen efter att den 
har offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. pt



PE 369.847v01-00 24/65 AM\600565SV.doc

SV

Motivering

Denna förordning bör träda i kraft efter att den offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Ändringsförslag från Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Ändringsförslag 47
Artikel 1, punkt 1

1. Härmed inrättas Europeiska unionens 
solidaritetsfond, nedan kallad ”fonden”, som 
skall göra det möjligt för gemenskapen att 
vidta åtgärder vid större katastrofer som 
drabbar medlemsstaterna eller de 
kandidatländer som förhandlar om 
anslutning till Europeiska unionen, nedan 
kallade ”biståndsberättigade länder”.

1. Härmed inrättas Europeiska unionens 
solidaritetsfond, nedan kallad ”fonden”, som 
skall göra det möjligt för gemenskapen att 
vidta åtgärder vid större katastrofer eller 
krissituationer som drabbar 
medlemsstaterna eller de kandidatländer som 
förhandlar om anslutning till Europeiska 
unionen, nedan kallade ”biståndsberättigade 
länder”.

Or. en

Motivering

Med hänsyn till fondens begränsade resurser och den vaga definitionen av ordet ”terrorism” 
bör ekonomiskt bistånd från fonden endast användas för att avhjälpa skador som förorsakats 
av en större katastrof eller en allvarligare krissituation.

Ändringsförslag från Bastiaan Belder

Ändringsförslag 48
Artikel 1, punkt 1

1. Härmed inrättas Europeiska unionens 
solidaritetsfond, nedan kallad ”fonden”, som 
skall göra det möjligt för gemenskapen att 
vidta åtgärder vid större katastrofer som 
drabbar medlemsstaterna eller de 
kandidatländer som förhandlar om 
anslutning till Europeiska unionen, nedan 
kallade ”biståndsberättigade länder”.

1. Härmed inrättas Europeiska unionens 
solidaritetsfond, nedan kallad ”fonden”, som 
skall göra det möjligt för gemenskapen att 
vidta åtgärder vid större katastrofer som inte 
förorsakats av mänskliga fel eller 
försummelser och som drabbar 
medlemsstaterna, nedan kallade 
”biståndsberättigade länder”.

Or. en
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Motivering

EU bör visa sin solidaritet i de fall där inga befintliga ordningar tillhandahåller stöd. De fall 
där mänskliga fel eller försummelser har förorsakat större katastrofer bör inte täckas av 
EU:s bistånd eftersom det finns andra finansieringskällor (t.ex. försäkringar). Eftersom 
fondens allmänna budget förblir densamma, med ett större antal biståndsberättigade 
medlemsstater, bör biståndet till kandidatländerna begränsas till mycket akuta situationer för 
att nödvändiga medel skall finnas tillgängliga för katastrofer som uppstår inom gemenskapen.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 49
Artikel 1, punkt 1

1. Härmed inrättas Europeiska unionens 
solidaritetsfond, nedan kallad ”fonden”, som 
skall göra det möjligt för gemenskapen att 
vidta åtgärder vid större katastrofer som 
drabbar medlemsstaterna eller de 
kandidatländer som förhandlar om 
anslutning till Europeiska unionen, nedan 
kallade ”biståndsberättigade länder”.

1. Härmed inrättas Europeiska unionens 
solidaritetsfond, nedan kallad ”fonden”, som 
skall göra det möjligt för gemenskapen att 
vidta åtgärder vid större katastrofer som 
drabbar medlemsstaterna, regioner i dessa
eller de kandidatländer som förhandlar om 
anslutning till Europeiska unionen, nedan 
kallade ”biståndsberättigade länder”.

Or. pt

Motivering

Genom att låta regionerna ingå i programmets tillämpningsområde garanteras att större 
katastrofer som kan förstöra hela ekonomin i en region uppmärksammas och bemöts på 
lämpligt sätt av gemenskapen.

Ändringsförslag från Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Ändringsförslag 50
Artikel 1, punkt 1a (ny)

1a. Ett kandidatland som inlett 
anslutningsförhandlingar med Europeiska 
unionen kan endast ansöka om bistånd ur 
fonden vid händelse av en större katastrof i 
ett gränsöverskridande land- eller 
vattenområde mellan det berörda 
kandidatlandet och en medlemsstat.

Or. en
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Motivering

Med hänsyn till fondens begränsade resurser och den vaga definitionen av ordet ”terrorism” 
bör ekonomiskt bistånd från fonden endast användas för att avhjälpa skador som förorsakats 
av en större katastrof eller en allvarligare krissituation.

Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
Miguel Angel Martínez Martínez

Ändringsförslag 51
Artikel 1, punkt 2, led a

a) Naturkatastrofer. a) Naturkatastrofer, som till exempel 
översvämningar, torka, bränder, 
jordbävningar, vulkanutbrott, frost, 
orkaner och jordskred.

Or. es

Motivering

Det är på sin plats att fastställa vad som menas med en naturkatastrof i syfte att klargöra att 
torka, frost, orkaner och vulkanutbrott är jämförbara med översvämningar, jordbävningar 
och bränder. Denna förteckning kan dock inte anses vara definitiv.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 52
Artikel 1, punkt 2, led a

a) Naturkatastrofer. a) Naturkatastrofer och andra katastrofer.

Or. pt

Motivering

I enlighet med kommissionens förslag (skäl 3) är syftet med den föreslagna ändringen att 
införliva både naturkatastrofer och andra katastrofer för att garantera nödvändig rättslig 
följdriktighet i hela förordningen.

Ändringsförslag från Alfonso Andria

Ändringsförslag 53
Artikel 1, punkt 2, led a
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a) Naturkatastrofer. a) Miljökatastrofer.

Or. it

Motivering

Begreppet naturkatastrof kan bli föremål för vilseledande tolkningar eftersom det skulle 
utesluta alla situationer, såsom de flesta skogsbränder, som inte har sitt ursprung i ett 
naturfenomen utan beror på en avsiktlig eller oavsiktlig mänsklig handling, ur förordningens 
tillämpningsområde. Det är bättre att använda uttrycket ”miljökatastrofer” som hänvisar till 
katastrofens verkningar i stället för till dess orsaker.

Ändringsförslag från Jean Marie Beaupuy

Ändringsförslag 54
Artikel 1, punkt 2, led b

b) Industri- eller teknikrelaterade katastrofer. b) Industri- och/eller teknikrelaterade 
katastrofer.

Or. fr

Motivering

De två typerna av katastrofer inträffar inte alltid samtidigt.

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo

Ändringsförslag 55
Artikel 1, punkt 2, led c

c) Hot mot folkhälsan. utgår

Or. es

Motivering

Anledningen till att den sista punkten införts är att det är omöjligt att förutse alla de typer av 
händelser och följdverkningar som solidaritetsfonden skall täcka. Detta kommer att göra 
beslutsfattandet mera flexibelt och ge alla aktörer inom det civila samhället möjlighet att 
begära stöd från fonden enligt de förfaranden och villkor som fastställts.
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Ändringsförslag från Alfonso Andria

Ändringsförslag 56
Artikel 1, punkt 2, led c

c) Hot mot folkhälsan. c) Gränsöverskridande hot i form av en 
influensapandemi.

Or. it

Motivering

Begreppet hot mot folkhälsan är alltför vagt. Fondens insatser bör begränsas till det 
allvarligaste fallet med ett pandemihot.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 57
Artikel 1, punkt 2, led c

c) Hot mot folkhälsan. c) Hot mot folkhälsan med 
gränsöverskridande konsekvenser.

Or. el

Motivering

Det bör finnas speciella bestämmelser för hjälp och stöd när det gäller folkhälsan, exempelvis 
vid epidemier och influensapandemier som kan få gränsöverskridande konsekvenser för 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Ändringsförslag 58
Artikel 1, punkt 2, led d

d) Terroristhandlingar. utgår

Or. en

Motivering

Med hänsyn till fondens begränsade resurser och den vaga definitionen av ordet ”terrorism” 
bör ekonomiskt bistånd från fonden endast användas för att avhjälpa skador som förorsakats 
av en större katastrof eller en allvarligare krissituation.
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Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo

Ändringsförslag 59
Artikel 1, punkt 2, led da (nytt)

da) Andra insatser i allmänhetens intresse 
som syftar till att återställa en normal 
social och ekonomisk situation i de 
drabbade samhällena och områdena.

Or. es

Motivering

Anledningen till att den sista punkten införts är att det är omöjligt att förutse alla de typer av 
händelser och följdverkningar som solidaritetsfonden skall täcka. Detta kommer att göra 
beslutsfattandet mera flexibelt och ge alla aktörer inom det civila samhället möjlighet att 
begära stöd från fonden enligt de förfaranden och villkor som fastställts.

Ändringsförslag från Alfonso Andria

Ändringsförslag 60
Artikel 1, punkt 2a (ny)

2a. Om en särskild rättsakt träder ikraft för 
att bekämpa folkhälsorisker och 
terroristhandlingar skall dessa omedelbart 
uteslutas ur denna förordnings 
tillämpningsområde.

Or. it

Motivering

Det är naturligtvis önskvärt att folkhälsorisker bemöts på lämpligt sätt, men de bör vara 
föremål för ett tillfälligt ekonomiskt instrument. I väntan på att det skall inrättas ett 
instrument som är bättre anpassat till detta mål och för att inte stå handfallna inför en 
eventuell folkhälsokris, vore det lämpligt att tillfälligt förutse möjligheten att anslå resurser 
från solidaritetsfonden för denna typ av händelser.

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo

Ändringsförslag 61
Artikel 2, stycke 1
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Vid tillämpningen av denna förordning skall 
en katastrof anses som större när den i minst 
ett biståndsberättigat land vållar direkta 
skador för vilka kostnaderna uppskattas 
överstiga 1 miljard euro i 2007 års priser 
eller 0,5 % av det berörda landets BNI.

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
skall en katastrof anses som större när den i 
minst ett biståndsberättigat land vållar 
direkta skador för vilka kostnaderna 
uppskattas överstiga 1 miljard euro i 2007 
års priser eller 0,5 % av det berörda landets 
eller den berörda regionens BNI. Med 
tanke på EU:s nuvarande budgetsituation 
och Europas ekonomiska situation skall 
fonden emellertid inrättas som en 
oberoende och permanent fond med årliga 
fasta anslag, där överskott som härrör från 
ej utnyttjade anslag tidigare år kan utgöra 
en reserv för stora katastrofer.

Or. es

Motivering

Den första delen kräver ingen motivering. När det gäller den andra delen bör begreppet 
”tröskel” åter övervägas för att göra det möjligt att anpassa möjligheterna att ingripa inom 
ramen för fonden till behoven på den katastrofdrabbade platsen och till vissa naturfenomens 
regionala karaktär. 

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 62
Artikel 2, stycke 1

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

Vid tillämpningen av denna förordning skall 
en katastrof anses som större när den i minst 
ett biståndsberättigat land vållar direkta 
skador för vilka kostnaderna uppskattas till 
minst 800 miljoner euro i 2007 års priser 
eller till minst 0,4 % av det berörda landets 
BNI.

Or. pt

Motivering

Av samråd som kommissionen fört med offentliga organ i flera medlemsstater om 
Solidaritetsfondens effektivitet framgår det att medlemsstaternas största svårighet vid 
ansökan om medel ur Solidaritetsfonden har att göra med att kraven för godkännande av 
ansökningar om medel ur fonden är alltför höga.
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Ändringsförslag från Bastiaan Belder

Ändringsförslag 63
Artikel 2, stycke 1

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

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

Or. en

Motivering

För att koncentrera den tillgängliga budgeten till mycket allvarliga situationer bör taken 
höjas. Med höjda tak kan tillräckligt stöd ges till drabbade medlemsstater som inte själva kan 
bemöta katastrofen.

Ändringsförslag från Sérgio Marques

Ändringsförslag 64
Artikel 2, stycke 1

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

Vid tillämpningen av denna förordning skall 
en katastrof anses som större när den i minst 
ett biståndsberättigat land vållar direkta 
skador för vilka kostnaderna uppskattas 
överstiga 3 miljarder euro i 2007 års priser 
eller 0,5 % av det berörda landets BNI.

Or. pt

Ändringsförslag från Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Ändringsförslag 65
Artikel 2, stycke 1

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

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

Or. en

Motivering

Om en händelse som inträffat i en biståndsberättigad medlemsstat inte uppfyller de 
kvantitativa villkoren för en katastrof bör kommissionen samråda med Europaparlamentets 
relevanta utskott vid bedömningen av ansökan om ekonomiskt bistånd ur solidaritetsfonden.

Ändringsförslag från Pedro Guerreiro

Ändringsförslag 66
Artikel 2, stycke 1

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

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

Or. pt

Motivering

Även sådana ovanligt allvarliga regionala katastrofer som avses i förordning nr 2012/2002 
måste beaktas.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 67
Artikel 2, stycke 1a (nytt)

Om en NUTS 2- eller NUTS 3-region i 
enlighet med förordning (EG) 
nr 1059/2003 drabbas av en ovanligt 
allvarlig katastrof kan i undantagsfall och 
då de kvantitativa villkoren som fastställts i 
artikel 2.1 i denna förordning inte är 
uppfyllda en sådan region få bistånd från 
fonden, förutsatt att det rör sig om en större 
katastrof som drabbar större delen av 
befolkningen i regionen med allvarliga och 
bestående återverkningar på 
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levnadsvillkoren och regionens ekonomiska 
stabilitet. Det totala årliga biståndet enligt 
detta stycket skall inte överstiga 7,5 % av 
fondens årliga tillgängliga belopp. 
Kommissionen skall behandla ansökningar 
som inlämnas till den i enlighet med detta 
stycke med största möjliga återhållsamhet. 
Särskild uppmärksamhet skall ägnas 
avlägsna eller isolerade regioner, såsom 
öområden och yttersta randområden .

Or. pt

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att garantera att regioner som drabbas av katastrofer med 
allvarliga konsekvenser för den regionala ekonomin får nödvändigt ekonomiskt stöd. Detta 
bidrar till att fondens allmänna mål uppnås och är i linje med subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag från Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Ändringsförslag 68
Artikel 2, stycke 2

Även om dessa kvantitativa villkor inte är 
uppfyllda får emellertid kommissionen, 
under exceptionella och vederbörligen 
motiverade omständigheter, fatta beslut om 
att en större katastrof har inträffat på ett 
biståndsberättigat lands territorium.

Även om dessa kvantitativa villkor inte är 
uppfyllda får emellertid kommissionen, 
under exceptionella och vederbörligen 
motiverade omständigheter, efter samråd 
med Europaparlamentets relevanta utskott, 
fatta beslut om att en större katastrof eller 
krissituation har inträffat på ett 
biståndsberättigat lands territorium.

Or. en

Motivering

Om en händelse som inträffat i en biståndsberättigad medlemsstat inte uppfyller de 
kvantitativa villkoren för en katastrof bör kommissionen samråda med Europaparlamentets 
relevanta utskott vid bedömningen av ansökan om ekonomiskt bistånd ur solidaritetsfonden

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo

Ändringsförslag 69
Artikel 2, stycke 2
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Även om dessa kvantitativa villkor inte är 
uppfyllda får emellertid kommissionen, 
under exceptionella och vederbörligen 
motiverade omständigheter, fatta beslut om 
att en större katastrof har inträffat på ett 
biståndsberättigat lands territorium.

2. Även om dessa kvantitativa villkor inte är 
uppfyllda får emellertid kommissionen, 
under exceptionella och vederbörligen 
motiverade omständigheter, bevilja bistånd 
från fonden för skador som inträffat i en 
region som drabbats av en ovanligt 
allvarlig katastrof, huvudsakligen 
naturkatastrof, om skadorna fått följder för 
större delen av befolkningen eller för 
ekonomiska sektorer som är viktiga för 
utvecklingen eller om de har haft allvarliga 
återverkningar på levnadsvillkoren och 
regionens ekonomiska stabilitet.

Or. es

Motivering

Den första delen kräver ingen motivering. När det gäller den andra delen bör begreppet 
”tröskel” åter övervägas för att göra det möjligt att anpassa möjligheterna att ingripa inom 
ramen för fonden till behoven på den katastrofdrabbade platsen och till vissa naturfenomens 
regionala karaktär.

Ändringsförslag från Pedro Guerreiro

Ändringsförslag 70
Artikel 2, stycke 2

Även om dessa kvantitativa villkor inte är 
uppfyllda får emellertid kommissionen, 
under exceptionella och vederbörligen 
motiverade omständigheter, fatta beslut om
att en större katastrof har inträffat på ett 
biståndsberättigat lands territorium.

Emellertid kan under exceptionella 
omständigheter, trots att de kvantitativa 
villkoren i första stycket inte är uppfyllda, 
en region få bistånd från fonden om 
regionen ifråga har drabbats av en ovanligt 
allvarlig katastrof, huvudsakligen 
naturkatastrof, som fått följder för större 
delen av befolkningen, med allvarliga och 
bestående återverkningar på 
levnadsvillkoren och regionens ekonomiska 
stabilitet. Det totala årliga biståndet enligt 
detta stycke skall inte överstiga 7,5 % av 
fondens årliga tillgängliga belopp. Särskild 
uppmärksamhet skall ägnas avlägsna eller 
isolerade regioner, såsom öområden och 
yttersta randområden enligt definitionen i 
artikel 299.2 i fördraget. Kommissionen 
skall behandla ansökningar som inlämnas 
till den i enlighet med detta stycke med 
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största möjliga återhållsamhet. Även om 
dessa kvantitativa villkor inte är uppfyllda 
får kommissionen, under exceptionella och 
vederbörligen motiverade omständigheter,
fatta beslut om att en större katastrof har 
inträffat på ett biståndsberättigat lands 
territorium.

Or. pt

Motivering

Även sådana ovanligt allvarliga regionala katastrofer som avses i förordning 2012/2002 
måste beaktas.

Ändringsförslag från Sérgio Marques

Ändringsförslag 71
Artikel 2, stycke 2

Även om dessa kvantitativa villkor inte är 
uppfyllda får emellertid kommissionen, 
under exceptionella och vederbörligen 
motiverade omständigheter, fatta beslut om 
att en större katastrof har inträffat på ett 
biståndsberättigat lands territorium.

Emellertid kan under exceptionella 
omständigheter, trots att de kvantitativa
villkoren i första stycket inte är uppfyllda, 
en region få bistånd från fonden om 
regionen ifråga har drabbats av en ovanligt 
allvarlig katastrof, huvudsakligen 
naturkatastrof, som fått följder för större 
delen av befolkningen, med allvarliga och 
bestående återverkningar på 
levnadsvillkoren och regionens ekonomiska 
stabilitet. Det totala årliga biståndet enligt 
detta stycket skall inte överstiga 7,5 % av 
fondens årliga tillgängliga belopp. Särskild 
uppmärksamhet skall ägnas avlägsna eller 
isolerade regioner, såsom öområden och 
yttersta randområden enligt definitionen i 
artikel 299.2 i fördraget. Kommissionen 
skall behandla ansökningar som inlämnas 
till den i enlighet med detta stycke med 
största möjliga återhållsamhet. 

Or. pt
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Ändringsförslag från Yiannakis Matsis

Ändringsförslag 72
Artikel 2, stycke 2

Även om dessa kvantitativa villkor inte är 
uppfyllda får emellertid kommissionen, 
under exceptionella och vederbörligen 
motiverade omständigheter, fatta beslut om 
att en större katastrof har inträffat på ett 
biståndsberättigat lands territorium.

Även om dessa kvantitativa villkor inte är 
uppfyllda får emellertid kommissionen, 
under exceptionella och vederbörligen 
motiverade omständigheter, fatta beslut om 
att en större katastrof har inträffat på ett 
biståndsberättigat lands territorium. 
Naturkatastrofer som förorsakats av 
återkommande torka, frost, bränder och 
översvämningar, samt katastrofer som 
förorsakats av de nuvarande 
klimatförändringarna, vilka har konstanta 
katastrofala följder för olika yrkesgrupper 
och vissa staters ekonomier, bör också ingå 
i fondens syfte och tillämpningsområde.

Or. en

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava, Giovanni Pittella

Ändringsförslag 73
Artikel 2, stycke 2

Även om dessa kvantitativa villkor inte är 
uppfyllda får emellertid kommissionen, 
under exceptionella och vederbörligen 
motiverade omständigheter, fatta beslut om 
att en större katastrof har inträffat på ett 
biståndsberättigat lands territorium.

Även om dessa kvantitativa villkor inte är 
uppfyllda får emellertid kommissionen, 
under exceptionella och vederbörligen 
motiverade omständigheter, fatta beslut om 
att en större katastrof har inträffat på ett 
biståndsberättigat lands territorium. Under 
exceptionella omständigheter kan, trots att 
de kvantitativa villkoren inte är uppfyllda, 
en region även få bistånd från fonden om 
regionen ifråga har drabbats av en ovanligt 
allvarlig katastrof, huvudsakligen 
naturkatastrof, som fått följder för den 
större delen av befolkningen, med 
allvarliga och bestående återverkningar på 
levnadsvillkoren och regionens ekonomiska 
stabilitet.

Or. it
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Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
Miguel Angel Martínez Martínez

Ändringsförslag 74
Artikel 2, stycke 2a (nytt)

Emellertid kan under exceptionella 
omständigheter, trots att de kvantitativa 
villkoren i första stycket inte är uppfyllda, 
en region få bistånd från fonden om 
regionen i fråga har drabbats av en 
ovanligt allvarlig katastrof, huvudsakligen 
naturkatastrof, som drabbat större delen av 
befolkningen och som fått allvarliga 
konsekvenser för levnadsvillkoren och 
regionens ekonomiska stabilitet. Det totala 
årliga biståndet enligt detta stycke får inte 
överstiga 7,5 procent av fondens årliga 
tillgängliga belopp. Särskild 
uppmärksamhet skall ägnas isolerade och 
avlägsna regioner, såsom öregioner och de 
yttersta randområdena enligt definitionen i 
artikel 299.2 i fördraget. Kommissionen 
skall behandla ansökningarna som 
inlämnas till den i enlighet med detta stycke 
med största möjliga återhållsamhet.

Or. es

Motivering

Solidaritetsfondens regionala komponent enligt gällande bestämmelser har visat sig vara till 
stor nytta genom att göra det möjligt att bevilja stöd i händelse av regionala katastrofer där 
det uppstått stora skador i den drabbade regionen, även om skadornas omfång inte nått upp 
till den generella tröskeln. Därför anser vi att denna regionala komponent bör bibehållas i 
den nya förordningen.

Ändringsförslag från Bastiaan Belder

Ändringsförslag 75
Artikel 2, stycke 2a (nytt)

Om samma katastrof drabbar en 
angränsande medlemsstat eller ett 
grannland som har inlett 
anslutningsförhandlingar med Europeiska 
unionen, kan bistånd i undantagsfall 
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beviljas ur fonden.

Or. en

Motivering

Eftersom fondens storlek är begränsad vore det bäst, för att säkra att åtgärderna blir 
effektiva, att främst koncentrera de tillgängliga resurserna till den berörda medlemsstaten. 
Om kandidatländer har drabbats av samma katastrof kan även de få stöd ur fonden.

Ändringsförslag från Margie Sudre

Ändringsförslag 76
Artikel 2, stycke 2a (nytt)

Särskild uppmärksamhet skall ägnas 
avlägsna eller isolerade regioner, såsom 
öområden och yttersta randområden enligt 
definitionen i artikel 299.2 i fördraget.

Or. fr

Motivering

Detta klargörande från artikel 2 i den nu gällande solidaritetsfonden bör bevaras för att 
förstärka hänvisningen i skäl fem i det föreliggande förslaget till förordning.

Ändringsförslag från Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný, Vladimír Železný

Ändringsförslag 77
Artikel 3, punkt 1, stycke 1

1. Om en större katastrof inträffar på ett 
biståndsberättigat lands territorium får 
kommissionen, efter ansökan från det landet, 
bevilja ekonomiskt bistånd ur fonden i form 
av ett bidrag till det landet.

1. Om en större katastrof eller krissituation 
inträffar på ett biståndsberättigat lands 
territorium eller territorialvatten får 
kommissionen, efter ansökan från det landet, 
bevilja ekonomiskt bistånd ur fonden i form 
av ett bidrag till det landet.

Or. en

Motivering

Ekonomiskt bistånd bör beviljas till alla biståndsberättigade länder om en större katastrof 
eller krissituation inträffar på landets territorium eller territorialvatten.
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Ändringsförslag från Jutta D. Haug

Ändringsförslag 78
Artikel 3, punkt 1, stycke 1

1. Om en större katastrof inträffar på ett 
biståndsberättigat lands territorium får
kommissionen, efter ansökan från det landet, 
bevilja ekonomiskt bistånd ur fonden i form 
av ett bidrag till det landet.

1. Om en större katastrof inträffar på ett 
biståndsberättigat lands territorium skall
kommissionen, efter ansökan från det landet, 
erbjuda ekonomiskt bistånd ur fonden i form 
av ett bidrag till det landet.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår ett belopp som skall godkännas av budgetutskottet innan det kan 
betalas ut.

Ändringsförslag från Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Ändringsförslag 79
Artikel 3, punkt 1, stycke 2

Efter ansökan från ett biståndsberättigat land 
som gränsar till det land som avses i första 
stycket och som drabbats av samma större 
katastrof, får kommissionen även bevilja det 
landet bistånd ur fonden.

Efter ansökan från ett biståndsberättigat land 
som delar en land- eller vattengräns med
det land som avses i första stycket och som 
drabbats av samma större katastrof eller 
krissituation, får kommissionen även bevilja 
det landet bistånd ur fonden.

Or. en

Motivering

Ekonomiskt bistånd bör beviljas till alla biståndberättigade länder om en större katastrof 
eller krissituation inträffar på landets territorium eller territorialvatten.

Ändringsförslag från Jutta D. Haug

Ändringsförslag 80
Artikel 3, punkt 1, stycke 2

Efter ansökan från ett biståndsberättigat land 
som gränsar till det land som avses i första 

Efter ansökan från ett biståndsberättigat land 
som gränsar till det land som avses i första 
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stycket och som drabbats av samma större 
katastrof, får kommissionen även bevilja det 
landet bistånd ur fonden.

stycket och som drabbats av samma större 
katastrof, skall kommissionen även erbjuda
det landet bistånd ur fonden.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår ett belopp som skall godkännas av budgetutskottet innan det kan 
betalas ut.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 81
Artikel 3, punkt 1a (ny)

1a. Om ett biståndsberättigat land lämnar 
in en ansökan får kommissionen bevilja 
medel från fonden i form av hjälp eller stöd 
inför ett omedelbart hot mot folkhälsan på 
detta lands territorium som skulle kunna få 
gränsöverskridande konsekvenser för 
andra medlemsstater. 

Or. el

Motivering

Det bör finnas speciella bestämmelser för hjälp och stöd när det gäller folkhälsan, exempelvis 
vid epidemier och influensapandemier som kan få gränsöverskridande konsekvenser för 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Ändringsförslag 82
Artikel 3, punkt 2a (ny)

2a. Bistånd ur fonden skall delvis användas 
till åtgärder för att förebygga nya liknande 
katastrofer. 

Or. en
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Motivering

Insatserna inom ramen för denna förordning bör också gälla åtgärder för att förebygga att 
nya liknande katastrofer inträffar.

Ändringsförslag från Pedro Guerreiro

Ändringsförslag 83
Artikel 4, led a

a) Väsentliga räddningsinsatser som krävs 
för ett omedelbart återställande av 
infrastruktur och utrustning inom områdena 
energi, vattenförsörjning och avloppsvatten, 
telekommunikation, transport, hälso- och 
sjukvård och utbildning.

a) Väsentliga räddningsinsatser som krävs 
för ett omedelbart återställande av 
infrastruktur och utrustning inom områdena 
energi, vattenförsörjning (insamling, 
leveranser, rening och distribution) och 
avloppsvatten, telekommunikation, 
transport, hälso- och sjukvård och utbildning 
samt främjande av åtgärder för att stödja 
återställandet av den drabbade 
produktionsverksamheten.

Or. pt

Motivering

Det är även nödvändigt att beakta åtgärder för att stödja ett återställande av den drabbade 
produktionsverksamheten. Dessutom måste samtliga faser i vattenförsörjningen omnämnas.

Ändringsförslag från Jamila Madeira

Ändringsförslag 84
Artikel 4, led a

a) Väsentliga räddningsinsatser som krävs 
för ett omedelbart återställande av 
infrastruktur och utrustning inom områdena 
energi, vattenförsörjning och avloppsvatten, 
telekommunikation, transport, hälso- och 
sjukvård och utbildning.

a) Väsentliga räddningsinsatser som krävs 
för omedelbar bekämpning av 
naturkatastrofer eller deras omedelbara 
effekter samt för ett omedelbart 
återställande av infrastruktur och utrustning 
inom områdena energi, vattenförsörjning 
och avloppsvatten, telekommunikation, 
transport, hälso- och sjukvård och 
utbildning.

Or. pt
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Motivering

När det gäller skogsbränder är det nödvändigt att omedelbart ge stöd för bekämpning av 
själva bränderna innan den förstörda infrastrukturen kan återställas.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 85
Artikel 4, led aa (nytt)

aa) Väsentliga räddningsinsatser som är 
utformade för att omedelbart garantera 
omfattande leveranser av dricksvatten, i 
första hand insatser för att skapa 
katastrofinfrastruktur för att samla in 
och/eller uppbringa yt- eller grundvatten, 
eller för att senare distribuera vattnet via 
alternativa kanaler.
– Väsentliga räddningsinsatser som är 
utformade för att omedelbart garantera 
leveranser av dricksvatten för mänsklig 
konsumtion, i synnerhet genom av åtgärder 
för att skydda vattenkällorna, stärka 
reningssystemen och säkerställa korrekta 
analyser och kontroller.
– Genomförandet, i situationer med 
ovanligt stor vattenbrist till följd av svår 
eller extrem torka, av katastrofåtgärder för 
att öka vattentillgången i syfte att 
tillfredsställa befolkningens 
livsmedelsbehov.
– Väsentliga räddningsinsatser som krävs 
för att omedelbart och under en begränsad 
period ställa mark- och luftburen 
utrustning för bekämpning av 
skogsbränder till förfogande.

Or. pt

Motivering

Syftet med den föreslagna ändringen är att rättsligen säkerställa tillgången till en så viktig 
tillgång som vatten i katastrofsituationer genom att säkerställa att väsentlig 
katastrofutrustning och väsentliga katastrofinsatser samordnas och sätts in effektivt för att 
hjälpa de drabbade områdena.
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Ändringsförslag från Sérgio Marques

Ändringsförslag 86
Artikel 4, led aa (nytt)

aa) Väsentliga räddningsinsatser som är 
utformade för att omedelbart garantera 
omfattande leveranser av dricksvatten, i 
första hand insatser för att bygga 
katastrofinfrastruktur för att samla in 
och/eller uppbringa yt- eller grundvatten, 
eller för att senare distribuera vattnet via 
alternativa kanaler.

Or. pt

Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
Miguel Angel Martínez Martínez

Ändringsförslag 87
Artikel 4, led aa (nytt)

aa) Väsentliga räddningsinsatser för att 
mildra de förödande konsekvenserna av 
torka och frost.

Or. es

Motivering

Torka och frost bör betraktas som allvarliga naturkatastrofer mot bakgrund av omfattning 
och typ av skador som orsakas inom jordbrukssektorn, samt omfattningen av de långsiktiga 
effekterna för ekonomin i de drabbade regionerna.

Ändringsförslag från Sérgio Marques

Ändringsförslag 88
Artikel 4, led aa (nytt)

aa) Väsentliga räddningsinsatser som krävs 
för att omedelbart och under en begränsad 
period ställa mark- och luftburen 
utrustning för bekämpning av 
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skogsbränder till förfogande.

Or. pt

Ändringsförslag från Jamila Madeira

Ändringsförslag 89
Artikel 4, led aa (nytt)

aa) Byggandet, i situationer med ovanligt 
stor vattenbrist, av katastrofinfrastruktur 
som är utformad för att öka 
vattentillgången och därmed garantera att 
de ettåriga eller perenna jordbruksgrödor 
som är nödvändiga för att tillfredsställa 
befolkningens livsmedelsbehov överlever. 

Or. pt

Motivering

Vid svår torka kan insatser för att åtgärda vattenbristen vara avgörande för att bemöta de 
grundläggande livsmedelsbehoven hos befolkningen i det drabbade landet.

Ändringsförslag från Sérgio Marques

Ändringsförslag 90
Artikel 4, led ab (nytt)

ab) Väsentliga räddningsinsatser som är 
utformade för att omedelbart garantera 
leveranser av dricksvatten för mänsklig 
konsumtion, i synnerhet genom åtgärder 
för att skydda vattenkällorna, stärka 
reningssystemen och säkerställa korrekta 
analyser och kontroller.

Or. pt

Ändringsförslag från Sérgio Marques

Ändringsförslag 91
Artikel 4, led ac (nytt)
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ac) Genomförandet, i situationer med 
ovanligt stor vattenbrist till följd av svår 
eller extrem torka, av katastrofåtgärder för 
att öka vattentillgången i syfte att 
tillfredsställa befolkningens 
livsmedelsbehov.

Or. pt

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo

Ändringsförslag 92
Artikel 4, led b

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

utgår

Or. es

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag från Luis Manuel Capoulas Santos

Ändringsförslag 93
Artikel 4, led b

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

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

Or. pt
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Motivering

Det föreslås att frasen ”omedelbara sjukvårdstjänster” skall strykas eftersom den endast 
skulle gälla för detta specifika område, vilket är skälet till ändringsförslag 4.

Ändringsförslag från Jutta D. Haug

Ändringsförslag 94
Artikel 4, led b

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 95
Artikel 4, led b

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

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

Or. el
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Motivering

Den medicinska hjälpen kan sättas in omedelbart, även i preventivt syfte, exempelvis vid 
epidemier eller influensapandemier. Hjälpen och stödet bör även täcka frågor som rör 
folkhälsan vilka kan få gränsöverskridande konsekvenser för medlemsstaterna, och 
därigenom ge unionens åtgärder och politik ett ökat mervärde.

Ändringsförslag från Pedro Guerreiro

Ändringsförslag 96
Artikel 4, led da (nytt)

da) Väsentliga räddningsinsatser som krävs 
för att omedelbart och under en begränsad 
period ställa mark- och luftburen 
utrustning för bekämpning av 
skogsbränder till förfogande.

Or. pt

Motivering

Det är nödvändigt att finansiera väsentliga räddningsinsatser som krävs för att omedelbart 
och under en begränsad period ställa mark- och luftburen utrustning för bekämpning av 
skogsbränder till förfogande.

Ändringsförslag från Jutta D. Haug

Ändringsförslag 97
Artikel 4, led g

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

utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 98
Artikel 4, led g

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

utgår

Or. en

Motivering

Med hänsyn till fondens begränsade resurser och den vaga definitionen av ordet ”terrorism” 
bör ekonomiskt bistånd från fonden endast användas för att avhjälpa skador som förorsakats 
av en större katastrof eller en allvarligare krissituation.

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo

Ändringsförslag 99
Artikel 4, led g

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

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

Or. es

Ändringsförslag från Jamila Madeira

Ändringsförslag 100
Artikel 4, led g

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

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

Or. pt

Motivering

Denna typ av bistånd är viktigt för alla direkta offer, oberoende av vilken typ av katastrof de 
drabbats av.
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Ändringsförslag från Pedro Guerreiro

Ändringsförslag 101
Artikel 4, led g

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

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

Or. pt

Motivering

Bistånd av detta slag måste utgå till alla offer (och deras familjer) för katastrofer och kriser 
som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag från Luis Manuel Capoulas Santos

Ändringsförslag 102
Artikel 4, led g

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

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

Or. pt

Motivering

Medicinskt, psykologiskt och socialt bistånd bör ges till offren för alla större katastrofer eller 
kriser som omfattas av denna förordning och inte bara till offren för terrorism.

Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
Miguel Angel Martínez Martínez

Ändringsförslag 103
Artikel 4, led g

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

g) Medicinskt, psykologiskt och socialt 
bistånd, liksom bistånd i samband med 
naturkatastrofer och alla andra händelser 
enligt definitionen i artikel 1.2 till de 
direkta offren för terroristhandlingar och 
deras familjer.

Or. es
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Motivering

Alla offer för allvarliga katastrofer och deras familjer bör erbjudas medicinskt, psykologiskt 
och socialt bistånd.

Ändringsförslag från Yiannakis Matsis

Ändringsförslag 104
Artikel 4, led g

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

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

Or. en

Ändringsförslag från Sérgio Marques

Ändringsförslag 105
Artikel 4, led g

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

g) Medicinskt, psykologiskt och socialt 
bistånd till offren och deras familjer.

Or. pt

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 106
Artikel 4, led g

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

g) Medicinskt, psykologiskt och socialt 
bistånd till offren och deras familjer.

Or. pt

Motivering

Språkligt förtydligande i linje med ändringen till artikel 5.1 a.
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Ändringsförslag från Alfonso Andria

Ändringsförslag 107
Artikel 4, led ga (nytt)

ga) Andra offentliga insatser i syfte att 
normalisera den sociala och ekonomiska 
situationen för drabbade befolkningar 
och/eller områden.

Or. it

Motivering

Införandet av denna nya punkt motiveras av att det är omöjligt att förutse alla typer av 
katastrofer som omfattas av fonden och alla de verkningar dessa kan få. Det motiveras även 
av en önskan om att göra beslutsfattandet mer flexibelt i mycket speciella situationer där 
samhällsorganisationen och produktionssystemet riskerar att äventyras eftersom det är 
omöjligt att ersätta privatpersoner för uppkomna skador.

Ändringsförslag från Luis Manuel Capoulas Santos

Ändringsförslag 108
Artikel 4, led ga (nytt)

ga) Bevarande av boskapens genetiska och 
reproduktiva potential i de drabbade 
områdena. 

Or. pt

Motivering

När det råder svår torka och foderbrist äventyras boskapens överlevnad i de drabbade 
områdena. Att ersätta sådana djur, i synnerhet värdefulla avelsdjur, är en mycket långsam 
och svår process och det är därför viktigt att denna typ av åtgärder blir biståndsberättigade 
enligt denna förordning.

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo

Ändringsförslag 109
Artikel 4, led ga (nytt)

ga) Åtgärder för släckning av brand och 
återställande av skogsbestånden.
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Or. es

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag från Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Ändringsförslag 110
Artikel 4, led ga (nytt)

ga) Åtgärder för att förebygga nya liknande 
katastrofer.

Or. en

Motivering

Insatserna inom ramen för denna förordning bör också gälla åtgärder för att förebygga att 
nya liknande katastrofer inträffar.

Ändringsförslag från Jamila Madeira

Ändringsförslag 111
Artikel 4, led ga (nytt)

ga) Väsentliga räddningsinsatser som krävs 
för att omedelbart och under en begränsad 
period ställa mark- och luftburen 
utrustning för bekämpning av 
skogsbränder till förfogande.

Or. pt

Motivering

I samband med skogsbränder bör kostnaderna för sådan utrustning som myndigheterna 
undantagsvis måste införskaffa för att bekämpa katastrofen vara biståndsberättigade.

Ändringsförslag från Jutta D. Haug

Ändringsförslag 112
Artikel 5, punkt 1, stycke 1, inledningen

1. Så snart som möjligt och senast inom tio 1. Så snart som möjligt och senast inom tio 
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veckor efter den dag då den första skadan i 
samband med katastrofen inträffat, får ett 
biståndsberättigat land till kommissionen 
lämna en ansökan om bistånd ur fonden med 
alla tillgängliga uppgifter om åtminstone 
följande faktorer:

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo

Ändringsförslag 113
Artikel 5, punkt 1, stycke 1, inledningen

1. Så snart som möjligt och senast inom tio 
veckor efter den dag då den första skadan i 
samband med katastrofen inträffat, får ett 
biståndsberättigat land till kommissionen 
lämna en ansökan om bistånd ur fonden med
alla tillgängliga uppgifter om åtminstone 
följande faktorer:

1. Så snart som möjligt och senast inom tio 
veckor efter den dag då den första skadan i 
samband med katastrofen inträffat, får ett 
biståndsberättigat land till kommissionen 
lämna en ansökan om bistånd ur fonden. 
Denna tidsfrist kan förlängas till tolv 
månader om den uppkomna skadan har sin 
grund i kumulativa effekter som inte 
omedelbart kan kvantifieras, såsom torka.
Alla tillgängliga uppgifter om åtminstone 
följande faktorer skall tillhandahållas:

Or. es

Motivering

Förordningen om solidaritetsfonden medför vissa svårigheter när det gäller att inom 
tidsramen kvantifiera följderna av vissa klimatfenomen, som svår torka och frost.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 114
Artikel 5, punkt 1a (ny)
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1a. I samband med långsamt uppkomna 
katastrofer, i synnerhet torka och 
folkhälsokriser, skall den tidsfrist som 
anges i föregående punkt förlängas med 
sex månader.

Or. pt

Motivering

Syftet med denna ändring är att bemöta kritiken från flera medlemsstater avseende den korta 
tidsfristen för att lämna in ansökningar om bistånd från EU:s solidaritetsfond genom att 
förlänga den maximala tidsfristen i särskilda fall där det inte är möjligt att lämna in 
ansökningarna tidigare.

Ändringsförslag från Sérgio Marques

Ändringsförslag 115
Artikel 5, punkt 1a (ny)

1a. I samband med långsamt uppkomna 
katastrofer, i synnerhet torka och 
folkhälsokriser, skall den tidsfrist som 
anges i föregående punkt förlängas med 
sex månader.

Or. pt

Ändringsförslag från Luis Manuel Capoulas Santos

Ändringsförslag 116
Artikel 5, punkt 1a (ny)

1a. I samband med långsamt uppkomna 
katastrofer, i synnerhet torka och 
folkhälsokriser, skall den tidsfrist som 
anges i föregående punkt förlängas med 
sex månader.

Or. pt

Motivering

Vid större långsamt uppkomna katastrofer är det lämpligt att förlänga tidsfristen för 
inlämnande av ansökningar till kommissionen om bistånd från fonden.
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Ändringsförslag från Pedro Guerreiro

Ändringsförslag 117
Artikel 5, punkt 1a (ny)

1a. I samband med långsamt uppkomna 
katastrofer, i synnerhet torka och 
folkhälsokriser, skall den tidsfrist som 
anges i föregående punkt förlängas med 
sex månader.

Or. pt

Motivering

Vid långsamt uppkomna katastrofer som torka eller folkhälsokriser är det lämpligt att 
förlänga tidsfristen för inlämnande av ansökningar.

Ändringsförslag från Jamila Madeira

Ändringsförslag 118
Artikel 5, punkt 1a (ny)

1a. I samband med långsamt uppkomna 
katastrofer, i synnerhet torka och 
folkhälsokriser, skall den tidsfrist som 
anges i föregående punkt förlängas med 
sex månader.

Or. pt

Motivering

Eftersom torka är en långsamt uppkommen naturkatastrof kan det vara svårt att snabbt 
uppskatta dess omfattning då skadorna kan bedömas först efter en rimlig tidsperiod. 
Ansökningarna bör därför inte avvisas på grund av korta tidsfrister som är anpassade efter 
andra typer av naturkatastrofer.

Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
Miguel Angel Martínez Martínez

Ändringsförslag 119
Artikel 5, punkt 1, stycke 1, led a
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a) Den skada som katastrofen vållar och dess 
inverkan på den berörda befolkningen och 
ekonomin.

a) Den skada som katastrofen vållar och dess 
inverkan på den berörda befolkningen och 
ekonomin, liksom på kultur-, natur- och 
miljöarvet.

Or. es

Motivering

Vissa händelser och naturkatastrofer orsakar skador som det är svårt att bedöma inom en 
begränsad tidrymd, särskilt om de pågår under en längre tid, vilket är fallet med effekterna av 
en ihållande torrperiod. Liknande förhållanden kan tyvärr fortgå under lång tid, och den 
skada som orsakas kan inte fastställas under en period av maximalt tio veckor. Detta krav bör 
därför göras mera flexibelt för att det drabbade landet skall kunna samla ihop och 
sammanställa alla uppgifter i syfte att ansökningarna skall vara mera anpassade till 
verkligheten.

Ändringsförslag från Jutta D. Haug

Ändringsförslag 120
Artikel 5, punkt 1, stycke 1, led a

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

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

Or. en

Motivering

Miljöskydd är en av Europeiska unionens och särskilt Europaparlamentets prioriteringar. 
Skador på miljön bör ingå i den centrala information som skall överlämnas av en 
biståndsberättigad stat.

Ändringsförslag från Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Ändringsförslag 121
Artikel 5, punkt 1, stycke 1, led b

b) En uppdelning av de uppskattade 
kostnaderna för nödhjälpsinsatser i de 
kategorier som anges i artikel 4.

b) En uppdelning av de uppskattade 
kostnaderna för nödhjälpsinsatser i de 
kategorier som anges i artikel 4, inklusive 
under alla omständigheter åtgärder för att 
förebygga nya liknande katastrofer.

Or. en
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Motivering

Insatserna inom ramen för denna förordning bör också gälla åtgärder för att förebygga att 
nya liknande katastrofer inträffar.

Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
Miguel Angel Martínez Martínez

Ändringsförslag 122
Artikel 5, punkt 1, stycke 2a (nytt)

Mot bakgrund av svårigheterna att 
fastställa vilka skador som orsakats av 
katastrofer, som torka, vars konsekvenser 
är både bestående och kontinuerliga, skall 
kommissionen på begäran av den drabbade 
medlemsstaten förlänga den fastställda 
tidsgränsen på tio veckor för ansökan om 
bistånd ur fonden.

Or. es

Motivering

Vissa händelser och naturkatastrofer orsakar skador som det är svårt att bedöma inom en 
begränsad tidrymd, särskilt om de pågår under en längre tid, vilket är fallet med effekterna av 
en ihållande torrperiod. Liknande förhållanden kan tyvärr fortgå under lång tid, och den 
skada som orsakas kan inte fastställas under en period av maximalt tio veckor. Detta krav bör 
därför göras mera flexibelt för att det drabbade landet skall kunna samla ihop och 
sammanställa alla uppgifter i syfte att ansökningarna skall vara mera anpassade till 
verkligheten.

Ändringsförslag från Bastiaan Belder

Ändringsförslag 123
Artikel 5, punkt 2a (ny)

2a. Som i nuläget måste minst en fjärdedel 
av detta årliga belopp vara tillgängligt per 
den 1 oktober varje år för att täcka behov 
som uppkommer fram till årets slut.

Or. en
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Motivering

För att inte lämna länder som drabbats av en katastrof i slutet av året utan lämpligt bistånd 
bör en viss andel av fonden förbli tillgänglig fram till slutet av året.

Ändringsförslag från Jutta D. Haug

Ändringsförslag 124
Artikel 7, punkt 2, stycke 1

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

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

Or. en

Motivering

Bättre överensstämmelse med punkt 1.

Ändringsförslag från Pedro Guerreiro

Ändringsförslag 125
Artikel 8, punkt 1

1. När kommissionen har beslutat att 
ekonomiskt bistånd bör beviljas ur fonden, 
skall den för budgetmyndigheten lägga fram 
de förslag som krävs för att anslag 
uppgående till det belopp som fastställts 
enligt artikel 7.1 skall kunna bemyndigas.

1. När kommissionen har beslutat att 
ekonomiskt bistånd bör beviljas ur fonden, 
skall den för budgetmyndigheten snabbt
lägga fram de förslag som krävs för att 
anslag uppgående till det belopp som 
fastställts enligt artikel 7.1 skall kunna 
bemyndigas.

Or. pt

Motivering

Kommissionen bör snabbt överlämna begäran om ekonomiskt bistånd till budgetmyndigheten.
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Ändringsförslag från Alfonso Andria

Ändringsförslag 126
Artikel 8, punkt 2a (ny)

2a. De finansiella resurser som under året 
ifråga är tillgängliga för fonden och som 
inte har beviljats enligt punkt 1 samt de 
resurser som beviljats enligt denna punkt 
men som återbetalats enligt artikel 17.1 
skall överföras till följande års budget i 
syfte att öka fondens tillgängliga resurser.

Or. it

Motivering

Detta finansiella instrument som för närvarande förfogar över knappa resurser måste bli mer 
flexibelt genom att det ges större finansiell autonomi och genom att det blir möjligt att varje 
år återanvända resurser som inte utnyttjades föregående år.

Ändringsförslag från Alfonso Andria

Ändringsförslag 127
Artikel 9, punkt 1

1. När bidragsbeslutet har fattats skall 
kommissionen omedelbart efter 
undertecknandet av det avtal som avses i 
artikel 10.1 betala bidraget till 
mottagarlandet vid ett enda tillfälle.

1. När bidragsbeslutet har fattats skall 
kommissionen senast femton dagar efter 
undertecknandet av det avtal som avses i 
artikel 10.1 betala bidraget till 
mottagarlandet vid ett enda tillfälle.

Or. it

Motivering

I krissituationer där det på grund av sakens natur är nödvändigt att agera utan dröjsmål bör 
tidsfristerna vara exakt angivna och medge omedelbara åtgärder, om än med ett sådant 
minimum av flexibilitet som krävs vid komplexa operationer.

Ändringsförslag från Alfonso Andria

Ändringsförslag 128
Artikel 9, punkt 2

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

och eventuell ränta som intjänats på 
bidragsbeloppet, inom 12 månader efter 
undertecknandet av det avtal som avses i 
artikel 10.1 och senast 18 månader efter 
dagen för den första skadan, i syfte att 
finansiera biståndsberättigade insatser som 
genomförs efter den dag då katastrofen 
inträffade.

Or. it

Motivering

Syftet med denna förordning är att uteslutande bemöta krissituationer för att återställa 
normala levnadsförhållanden. Mot bakgrund av detta bör 12 månader vara en tillräcklig 
tidsram för akuta insatser. Den tidsperiod inom vilken fonden kan utnyttjas får dessutom inte 
göras avhängig av faktorer som ligger utanför medlemsstatens kontroll, exempelvis ett sent 
undertecknande av avtalet om genomförande enligt artikel 10.1. Inte heller får det vara 
möjligt för en medlemsstat att avsiktligt försena undertecknandet av avtalet enligt artikel 10.1 
i syfte att förlänga den period under vilken bidraget kan användas.

Ändringsförslag från Jutta D. Haug

Ändringsförslag 129
Artikel 9, punkt 2

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

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

Or. en

Motivering

Bättre överensstämmelse med artikel 5, inledningen.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 130
Artikel 9, punkt 2
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2. Mottagarlandet skall använda bidraget, 
och eventuell ränta som intjänats på 
bidragsbeloppet, inom 18 månader efter 
dagen för den första skadan, i syfte att 
finansiera biståndsberättigade insatser som 
genomförs efter den dagen.

2. Mottagarlandet skall använda bidraget, 
och eventuell ränta som intjänats på 
bidragsbeloppet, inom 24 månader efter 
dagen för den första skadan, i syfte att 
finansiera biståndsberättigade insatser som 
genomförs efter den dagen.

Or. pt

Motivering

Syftet med ändringen är att möjliggöra ett effektivt utnyttjande av resurserna.

Ändringsförslag från Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Ändringsförslag 131
Artikel 15, punkt 1

1. Om vid den tidpunkt då ett förslag läggs 
fram enligt artikel 8 de återstående 
fondmedel som är tillgängliga för det året 
inte räcker till för att täcka det ekonomiska 
bistånd som anses nödvändigt, får 
kommissionen föreslå att mellanskillnaden 
finansieras genom de anslag som är 
tillgängliga från påföljande års fond.

1. Om vid den tidpunkt då ett förslag läggs 
fram enligt artikel 8 de återstående 
fondmedel som är tillgängliga för det året 
inte räcker till för att täcka det ekonomiska 
bistånd som anses nödvändigt, får 
kommissionen föreslå Europaparlamentet, 
som utför den budgetmässiga kontrollen, 
att mellanskillnaden finansieras genom de 
anslag som är tillgängliga från påföljande års 
fond.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet måste få möjlighet att kontrollera alla överföringar av anslag från EU:s 
budget från ett år till ett annat innan ansvarsfrihet beviljas kommissionen för genomförandet 
av budgeten.

Ändringsförslag från Simon Busuttil

Ändringsförslag 132
Artikel 15, punkt 1

1. Om vid den tidpunkt då ett förslag läggs 
fram enligt artikel 8 de återstående 
fondmedel som är tillgängliga för det året 
inte räcker till för att täcka det ekonomiska 

1. Om vid den tidpunkt då ett förslag läggs 
fram enligt artikel 8 de återstående 
fondmedel som är tillgängliga för det året 
inte räcker till för att täcka det ekonomiska 
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bistånd som anses nödvändigt, får 
kommissionen föreslå att mellanskillnaden 
finansieras genom de anslag som är 
tillgängliga från påföljande års fond.

bistånd som anses nödvändigt, skall
mellanskillnaden finansieras genom de 
anslag som är tillgängliga från påföljande års 
fond.

Or. en

Ändringsförslag från Pedro Guerreiro

Ändringsförslag 133
Artikel 15, punkt 2

2. Det sammanlagda årliga budgettaket för 
fonden det år som katastrofen inträffat och 
det påföljande året skall under alla
omständigheter respekteras.

2. Det sammanlagda årliga budgettaket för 
fonden det år som katastrofen inträffat och 
det påföljande året skall med undantag för 
exceptionella omständigheter respekteras.

Or. pt

Motivering

Det bör skapas handlingsutrymme för exceptionella situationer.

Ändringsförslag från Bastiaan Belder

Ändringsförslag 134
Artikel 17, punkt 2a (ny)

2a. Om ett biståndsberättigat land har 
underlåtit att vidta förebyggande åtgärder 
efter en föregående större katastrof, och 
om de skador som förorsakats av en större 
katastrof skulle ha varit mindre omfattande 
eller kunde ha förhindrats om 
förebyggande åtgärder hade vidtagits, skall 
kommissionen begära att det 
biståndsberättigade landet helt eller delvis 
återbetalar det ekonomiska bistånd det 
mottagit.

Or. en
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Motivering

Bistånd ur fonden bör inte hindra utan snarare uppmuntra medlemsstaterna till att vidta 
förebyggande åtgärder för att förhindra att större katastrofer inträffar igen eller för att 
minska deras konsekvenser. Om en medlemsstat inte har vidtagit förebyggande åtgärder -
under förutsättning att den kunde ha gjort det - skall dess bistånd ur fonden vid händelse av 
en större katastrof ses över.

Ändringsförslag från Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Ändringsförslag 135
Artikel 18, punkt 1

1. Fonden får på kommissionens initiativ 
och för ett belopp på högst 0,20 % av de 
anslag som är tillgängliga för det året 
användas för att finansiera de åtgärder för 
förberedelse, övervakning, administrativt 
och tekniskt bistånd, revision och kontroll 
som krävs för att genomföra denna 
förordning.

1. Fonden får på kommissionens initiativ 
och för ett belopp på högst 0,15 % av de 
anslag som är tillgängliga för det året 
användas för att finansiera de åtgärder för 
förberedelse, övervakning, revision och 
kontroll som krävs för att genomföra denna 
förordning.

Dessa åtgärder skall genomföras i enlighet 
med artikel 53.2 i budgetförordningen och 
alla andra bestämmelser i den förordningen 
och de genomförandebestämmelser för 
denna som är tillämpliga på denna form av 
budgetgenomförande.

Dessa åtgärder skall genomföras i enlighet 
med artikel 53.2 i budgetförordningen och 
alla andra bestämmelser i den förordningen 
och de genomförandebestämmelser för 
denna som är tillämpliga på denna form av 
budgetgenomförande.

Dessa åtgärder skall särskilt inbegripa 
expertrapporter som är kommissionen till 
hjälp vid bedömningen av ansökningar 
enligt artikel 5.2.

Or. en

Motivering

Det ekonomiska biståndet från fonden skall inte finansiera ospecificerade administrativa 
uppgifter, utan i stället fokusera på att reparera de skador som förorsakats av en större 
katastrof.

Ändringsförslag från Jutta D. Haug

Ändringsförslag 136
Artikel 19
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Från och med [året efter det år förordningen 
börjar tillämpas] skall kommissionen före 
den 1 juli varje år för Europaparlamentet och 
rådet lägga fram en rapport om 
verksamheten inom ramen för denna 
förordning under det föregående året. Denna 
rapport skall i synnerhet innehålla uppgifter 
om inlämnade ansökningar, antagna 
bidragsbeslut och avslutande av beviljat 
ekonomiskt bistånd.

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Pedro Guerreiro

Ändringsförslag 137
Artikel 21, stycke 1

Förordning (EG) nr 2012/2002 skall upphöra 
att gälla den 1 januari 2007.

Förordning (EG) nr 2012/2002 skall upphöra 
att gälla den dag då föreliggande 
förordning träder ikraft.

Or. pt

Motivering

Hänsyn måste tas till föreliggande förordnings ikraftträdande.

Ändringsförslag från Pedro Guerreiro

Ändringsförslag 138
Artikel 22

Förordning (EG) nr 2012/2002 skall fortsätta 
att vara tillämplig på ansökningar som 
kommissionen mottar senast den 
31 december 2006.

Förordning (EG) nr 2012/2002 skall fortsätta 
att vara tillämplig på ansökningar som 
kommissionen mottar fram till den dag den 
löper ut.
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Or. pt

Motivering

Förordning (EG) nr 2012/2002 bör vara tillämplig fram till den dag den löper ut.

Ändringsförslag från Pedro Guerreiro

Ändringsförslag 139
Artikel 23, stycke 2

Den skall tillämpas från och med den 
1 januari 2007.

utgår

Or. pt

Motivering

Denna förordning bör vara tillämplig efter att den har offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.


