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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
 většina odevzdaných hlasů

 **I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu

 společného postoje
*** Postup souhlasu

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Fondu solidarity Evropské 
unie
(KOM(2005)0108 – C6-0093/2005 – 2005/0033(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2005)0108)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 159 odst. 3 a čl. 181 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s 
nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0093/2005),

– s ohledem na usnesení ze dne 5. září 2002 o povodních ve střední Evropě2,

– s ohledem na usnesení o přírodních katastrofách (požárech a povodních) tohoto léta v 
Evropě ze dne 8. září 20053,

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu, Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 1a (nový)

(1a) Fond solidarity uděluje Společenství 
v případě závažných katastrof nebo 
krizových situací způsobilost jednat. To 
má podstatně přispět k tomu, aby byla 
Unie lépe a cíleněji činná v oblastech, v 
nichž občané jednání Unie očekávají. Z 
tohoto důvodu je nutno dbát zejména na 
to, aby oblast působnosti fondu byla v 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
2 Úř. věst. C 272 E, 13.11.2003, s. 471.
3 Přijaté texty, P6_TA(2005)0334.
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souladu s finančním vybavením fondu, 
aby Společenství mohlo za všech okolností 
splnit očekávání občanů v rozšířené a 
stále se  rozšiřující Unii. To znamená, že 
je třeba na jedné straně zamezit 
přílišnému rozšiřování oblasti působnosti, 
a  na druhé straně zajistit, že Společenství 
bude v jasně definovaných oblastech 
působnosti disponovat dostatečnými 
prostředky, a to i ve zvláště  krizových 
letech.

Odůvodnění

Nový fond solidarity předpokládá tematicky rozšířenou a de fakto se zahájením přístupových 
jednání s novými státy  jako Turecko i geograficky rozšířenou oblast působnosti  při stejném 
finančním vybavení. To vytváří riziko, že občané budou v Unii vkládat nová, nesplnitelná 
očekávání. Tomuto riziku by se mělo čelit flexibilním využíváním prostředků a jasně 
definovanou oblastí působnosti.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 3

(3) Závažné katastrofy nebo krizové 
situace mohou nastat v důsledku 
přírodních, průmyslových a 
technologických událostí, včetně znečištění 
moře a radiačních ohrožení, nebo v 
důsledku mimořádných situací v oblasti 
veřejného zdraví, zejména úředně 
vyhlášené chřipkové pandemie, nebo
teroristických činů. Stávající nástroje 
hospodářské a sociální soudržnosti jsou 
schopné financovat opatření na prevenci 
rizik a opravu poškozené infrastruktury. 
Fond solidarity Evropské unie zřízený 
nařízením Rady (ES) č. 2012/2002 
umožňuje, aby Společenství pomohlo při 
mobilizaci záchranných služeb s cílem 
uspokojit okamžité potřeby obyvatelstva a 
přispět k brzké rekonstrukci poškozené 
klíčové infrastruktury, aby mohlo v 
regionech postižených katastrofou dojít k 
obnově hospodářské činnosti. Uvedený 
fond je však omezen především na přírodní 
katastrofy. Mělo by být přijato ustanovení, 
které by Společenství umožnilo zasáhnout 

(3) Závažné katastrofy nebo krizové 
situace mohou nastat v důsledku 
přírodních, průmyslových a 
technologických událostí, včetně znečištění 
moře a radiačních ohrožení, nebo v 
důsledku teroristických útoků. Stávající 
nástroje hospodářské a sociální soudržnosti 
jsou schopné financovat opatření na 
prevenci rizik a opravu poškozené 
infrastruktury. Fond solidarity Evropské 
unie zřízený nařízením Rady (ES) č. 
2012/2002 umožňuje, aby Společenství 
pomohlo při mobilizaci záchranných 
služeb s cílem uspokojit okamžité potřeby 
obyvatelstva a přispět k brzké rekonstrukci 
poškozené klíčové infrastruktury, aby 
mohlo v regionech postižených katastrofou 
dojít k obnově hospodářské činnosti. 
Uvedený fond je však omezen především 
na přírodní katastrofy. Mělo by být přijato 
ustanovení, které by Společenství umožnilo 
zasáhnout v případě krizových situací, 
které nejsou přírodního původu.
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v případě krizových situací, které nejsou 
přírodního původu.

Odůvodnění

Financování preventivních opatření v oblasti veřejného zdraví je jistě žádoucí,  avšak 
nespadá do kompetence fondu Společenství pro katastrofy, jehož cílem je odstranění 
bezprostředně vzniklých hmotných škod na veřejném majetku. To by znamenalo rozmělnění  
přesně definované oblasti působnosti fondu.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 5

(5) V souladu se zásadou subsidiarity by 
opatření v rámci tohoto nařízení měla být 
omezena na závažné katastrofy. Tato 
opatření by měla být vymezena v závislosti 
na oblasti; ovšem měla by být umožněna 
určitá míra politického posouzení, aby 
bylo možné reagovat na události, jejichž
následky jsou obzvláště závažné, avšak 
které nemohou být z důvodu své povahy 
posouzeny pouze na základě hmotné 
škody, jak je tomu zejména v případě 
závažných zdravotních krizí a 
teroristických činů. Je zapotřebí zvážit 
zvláštní situaci odlehlých a izolovaných 
regionů, například ostrovních a 
nejvzdálenějších regionů.

(5) V souladu se zásadou subsidiarity by 
opatření v rámci tohoto nařízení měla být 
omezena na závažné katastrofy. Tato 
opatření by měla být vymezena v závislosti 
na oblasti; v případě teroristického útoku 
by mělo mít Společenství možnost 
reagovat na události, i pokud materiální 
škody nedosáhnou kvantitativních kritérií 
k uvolnění prostředků z fondu, avšak 
následky útoku jsou natolik závažné, že se 
nabízí solidarita Společenství. Je zapotřebí 
zvážit zvláštní situaci odlehlých a 
izolovaných regionů, například ostrovních 
a nejvzdálenějších regionů.

Odůvodnění

Zcela nedefinované politické posouzení pro uvolňování prostředků z fondu je nutno zamítnout. 
Společenství by však mělo mít možnost projevit svou solidaritu a vyslat politický signál, pokud 
by byl členský stát závažně zasažen teroristickým útokem. Přitom však ve výjimečných 
případech není bezpodmínečně nutné, aby byla pro uvolnění prostředků z fondu splněna 
kvantitativní kritéria hmotných škod. Preventivních opatření v oblasti veřejného zdraví jsou 
žádoucí, nespadají však do kompetence fondu Společenství pro katastrofy. To by znamenalo 
rozmělnění  přesně definované oblasti působnost fondu.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 10
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Aby bylo Společenství schopno zasáhnout 
v případě, že ve stejném roce dojde k více 
závažným katastrofám, je zapotřebí 
obezřetného finančního řízení.

Aby bylo Společenství schopno zasáhnout 
v případě, že ve stejném roce nebo ve dvou 
následujících letech dojde k více 
závažným katastrofám, je zapotřebí 
obezřetného finančního řízení.

Odůvodnění

Oblast působnosti fondu se má jak geograficky, tak tematicky rozšířit, tzn. že se zvýší počet 
případů, kdy lze uvolnit prostředky fondu.  Zároveň však neexistuje prostor pro zvýšení 
finančního vybavení fondu. K překonání tohoto rozporu by se měla zvýšit flexibilita 
finančního řízení, aby byla Unie schopná zasáhnout také v období, kdy ke katastrofám dojde 
ve dvou po sobě následujících letech.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 12

Mechanismy pro vyplacení a využití 
příspěvků poskytnutých v rámci tohoto 
nařízení by měly odrážet naléhavost 
situace. Proto by měla být stanovena lhůta 
pro využití poskytnuté finanční pomoci.

Mechanismy pro vyplacení a využití 
příspěvků poskytnutých v rámci tohoto 
nařízení by měly odrážet naléhavost 
situace. Proto by měla být stanovena 
reálná lhůta pro využití poskytnuté 
finanční pomoci.

Odůvodnění

Lhůty musí odpovídat okolnostem vzniklým v důsledku katastrofy.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 1 odst. 2 písm. c)

c) mimořádné situace v oblasti veřejného 
zdraví;

vypouští se

Odůvodnění

Oblast působnosti by se neměla příliš rozšiřovat. To by oslabilo schopnost Společenství 
zasáhnout ve stěžejních oblastech, pro které je Fond solidarity určen, v nichž chce Unie 
projevit finanční solidaritu. Preventivní opatření v oblasti veřejného zdraví jsou jistě žádoucí, 
nespadají však do kompetence fondu Společenství pro katastrofy, jehož cílem je odstranění 
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bezprostředně vzniklých hmotných škod na veřejném majetku. To by znamenalo rozmělnění  
přesně definované oblasti působnosti.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 2 odst. 2

Avšak i v případě nesplnění uvedených 
kvantitativních kritérií může Komise za 
výjimečných a řádně odůvodněných 
okolností uznat, že na území způsobilého 
státu došlo k závažné katastrofě.

V případě teroristického útoku může 
Komise se souhlasem Evropského 
parlamentu a Rady za výjimečných a 
řádně odůvodněných okolností uznat, že na 
území způsobilého státu došlo k závažné 
katastrofě, i když nejsou splněna 
kvantitativní kritéria.

Odůvodnění

Teroristické útoky mohou mít závažné dopady na obyvatelstvo a fungování infrastruktur, které   
nelze posuzovat pouze podle hmotných škod. EU by měla mít možnost vyslat také silný 
politický signál o své solidaritě tím, že může uvolnit prostředky fondu, pokud by byl členský 
stát závažně postižen teroristickým útokem. Paušální politické posuzování Komise vedoucí k 
uvolnění prostředků z fondu, aniž by byla splněna kvantitativní kritéria, je však nutno 
zamítnout.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 4 písm. b

b) okamžitá lékařská pomoc a opatření na 
ochranu obyvatelstva proti 
bezprostřednímu ohrožení zdraví, včetně 
nákladů na očkovací látky, léky, 
zdravotnické produkty, vybavení a 
infrastrukturu použitou během 
mimořádné situace;

vypouští se

Odůvodnění

Oblast působnosti by se neměla příliš rozšiřovat. To by oslabilo schopnost Společenství 
zasáhnout ve stěžejních oblastech, pro které je Fond solidarity určen, v nichž chce Unie 
projevit finanční solidaritu. Preventivní opatření v oblasti veřejného zdraví jsou jistě žádoucí,  
avšak nemají místo v nástroji, který je určen ke zmírnění utrpení postižených osob a k obnově  
v oblastech zasažených krizemi a katastrofami.
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Pozměňovací návrh 9
Čl. 11 odst. 2

(2) Přijímající státy usilují o veškerou 
možnou náhradu od třetích osob.

(2) Zásadně se zejména při průmyslových 
a technologických katastrofách musí 
uplatnit zásada „znečišťovatel platí“.
Přijímající státy proto musí podat důkaz, 
že učinily vše, co bylo možné, aby obdržely
náhradu od třetích osob.

Odůvodnění

Je nutno zajisti, aby fond solidarity nevedl k tomu, že ti, kdo nesou za katastrofu  
odpovědnost, budou své odpovědnosti zproštěni. Členské státy se proto nabádají k tomu, aby 
vytvořily efektivní právní rámec a právní systém, který co nejvíce zaručí zachování 
zodpovědnosti v případě průmyslových katastrof.

Pozměňovací návrh 10
Článek 15

(1) Nestačí-li v době předložení žádosti 
podle článku 8 zbývající finanční 
prostředky, které jsou pro daný rok pro 
fond k dispozici, na uhrazení částky 
finanční pomoci považované za nezbytnou, 
může Komise navrhnout, aby byly 
chybějící prostředky financovány 
z finančních prostředků, které jsou pro 
fond k dispozici pro následující rok.

(1) Nestačí-li v době předložení žádosti 
podle článku 8 zbývající finanční 
prostředky, které jsou pro daný rok pro 
fond k dispozici, na uhrazení částky 
finanční pomoci považované za nezbytnou, 
může Komise navrhnout, aby byly 
chybějící prostředky financovány 
z finančních prostředků, které jsou pro 
fond k dispozici pro oba následující roky.

(2) Celkový roční rozpočtový strop fondu v 
roce, kdy došlo ke katastrofě, a v roce 
následujícím musí být za všech okolností 
dodržen.

(2) Celkový roční rozpočtový strop fondu v 
roce, kdy došlo ke katastrofě, a v obou 
následujících letech musí být za všech 
okolností dodržen.

Odůvodnění

Oblast působnosti fondu se má jak geograficky, tak tematicky rozšířit, tzn. že se zvýší počet 
případů, kdy lze uvolnit prostředky fondu.  Zároveň však neexistuje prostor pro zvýšení 
finančního vybavení fondu. K  překonání tohoto rozporu by se měla zvýšit flexibilita 
finančního řízení. Zpravidla se vyplácí pouze část  z maximálního stropu 1 miliardy EUR 
ročně. Aby byla Unie schopna zasáhnout také v extrémních situacích, aniž by překročila 
finanční rámec, měl by se maximální strop vypočítávat nikoliv na období dvou let, ale na 
období tří let.
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Pozměňovací návrh 11
Čl. 17 odst. 2

(2) Nedodržel-li přijímající stát ustanovení 
čl. 10 odst. 3, může Komise přijímající stát 
požádat, aby vrátil celou částku obdržené 
finanční pomoci nebo její část.

(2) Nedodržel-li přijímající stát ustanovení 
čl. 10 odst. 3 nebo čl. 11 odst. 2, může 
Komise přijímající stát požádat, aby vrátil 
celou částku obdržené finanční pomoci 
nebo její část.

Odůvodnění

Pro případ, že členský stát zanedbá povinnost učinit vše, co je možné, aby dostal náhradu od 
třetích osob (což může zpravidla po určitou dobu trvat), musí mít Komise k dispozici účinné 
sankce, pokud by takové zanedbání povinnosti zjistila.
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VYSVĚLTUJÍCÍ  PROHLÁŠENÍ

Hintergrund und Anlass
In Folge der verheerenden Flutkatastrophen im Sommer 2002 hat die Gemeinschaft in 
kürzester Zeit ein neues Instrument, den sogenannten Solidaritätsfonds, geschaffen, um von 
Naturkatastrophen größeren Ausmaßes betroffenen Mitgliedstaaten und Regionen finanzielle 
Unterstützung zukommen zu lassen.

Seit 2002 wurde 16 Mal finanzielle Hilfe durch den Solidaritätsfonds gewährt. Damit hat sich 
gezeigt, dass Bedarf für derartige Unterstützung besteht.

Allerdings bedarf das derzeitige Instrument einiger Verbesserungen, um die finanzielle 
Abwicklung zu optimieren, den Anwendungsbereich den neuen Herausforderungen 
anzupassen und missbräuchlichen Anträgen vorzubeugen. Der Rat ist beauftragt auf 
Vorschlag der Kommission die derzeit gültige Verordnung bis spätestens 31. Dezember 2006 
zu überprüfen.
Der Vorschlag eines überarbeiteten Solidaritätsfonds reiht sich in eine chronologische Reihe 
von Maßnahmen der Gemeinschaft ein, die auf die Beseitigung von Naturkatastrophen, 
Industrieunfällen, Gesundheitsbedrohungen und Terroranschlägen abzielen:

• Zur Katastrophenprävention greifen die Strukturfonds, welche präventive Maßnahmen  
beispielsweise zur Hochwasservorbeugung mitfinanzieren.

• Um im Falle einer Katastrophe unmittelbare Soforthilfe leisten zu können, schlägt die 
Kommission eine Verordnung zur Krisenreaktions- und Bereitschaftsinstruments vor.

• Um die öffentlichen Ausgaben zur provisorischen Beseitigung der unmittelbaren 
Schäden einer Katastrophe eines Mitgliedstaates solidarisch zu schultern, soll 
anschließend der Solidaritätsfonds unter bestimmten Bedingungen verwendet werden 
können.

Das Instrument sorgt dafür, dass die EU durch ihre EU-Maßnahmen besser auf die Belange 
der Unionsbürger eingeht. Damit trägt sie zur Schließung der Lücke zwischen den 
Erwartungen der Unionsbürger und den Politiken auf Gemeinschaftsebene bei.

Vorschlag der Kommission
Bislang hat die EU keine Möglichkeit den betroffen Menschen und ihren Regionen in 
Krisensituationen durch Industrieunfälle (wie das Tankerunglück der "Prestige") oder durch 
terroristische Anschläge (wie im Juli 2005 in London sowie im März 2004 in Madrid) 
finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen, um einen Teil der öffentlichen Kosten zur 
unmittelbaren Beseitigung der Schäden zu übernehmen.

Basierend auf dem derzeit gültigen Solidaritätsfonds, der ausschließlich auf 
Naturkatastrophen abzielt, schlägt die Kommission daher eine Ausweitung des thematischen 
Anwendungsbereiches vor:

• Terroranschläge,

• Industrie- und Technologiekatastrophen,

• Krisenfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit wie Pandemien,
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Der geographische Anwendungsbereich des Solidaritätsfonds (Mitgliedstaaten oder die mit 
der Europäischen Union in Betrittsverhandlungen stehenden Kandidatenländer) soll de-jure 
unverändert bleiben, doch durch die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit bereits zwei 
neuen Staaten (Türkei, Kroatien) erweitert sich de-facto der geographische 
Anwendungsbereich.

Ferner beabsichtigt die Kommission mit dem neuen Vorschlag die Transparenz im Hinblick 
auf die Mobilisierung des Fonds zu erhöhen, indem die Kriterien folgendermaßen geändert 
werden:

• Herabsetzung der Schadensschwelle für die Mobilisierung des Fonds von bisher 0,6% 
des nationalen BIP auf 0,5% bzw. von 3 Mrd. EURO auf 1 Mrd. EURO;

• Abschaffung des Kriteriums der "außergewöhnlichen regionalen Katastrophe";

• Politische Kriterium für unerwartete und außergewöhnliche Fälle.
Eine effektivere und schnellere Umsetzung des Fonds soll durch folgende Maßnahmen 
gewährleistet sein:

• Schnellere Hilfe für betroffene Mitgliedstaaten, indem eine Vorauszahlung in Höhe 
von 5 % des Gesamtschadens gewährt werden kann;

• Einführung von Fristen für jede Phase der Mobilisierung, um Verzögerungen zu 
verhindern;

• Einführung eines Budget für technische Hilfe im Rahmen einer Obergrenze von 
0,20% der für das betreffende Jahr verfügbaren Finanzmittel.

Darüber hinaus ist der Fonds nicht mit anderen Finanzierungsquellen kumulierbar und darf 
50% des Gesamtschadens, für den der betroffene Staat aufkommen muss, nicht überschreiten.

Vorschläge des Berichterstatters
Der Berichterstatter teilt mit der Kommission die Auffassung, dass der Solidaritätsfond den 
veränderten Herausforderungen angepasst werden muss und Optimierungspotential in der 
Anwendung besteht.

Von daher bergrüßt er den Kommissionsvorschlag, sieht allerdings auch Bedarf für einige 
Änderungen, die in den Vorschlag mitaufgenommen werden müssen:

Präzise Eingrenzung des erweiterten Anwendungsbereiches
Der Berichterstatter begrüßt prinzipiell die thematische Ausweitung des 
Anwendungsbereiches. Der Union wird dadurch in Krisensituationen, die dem neuartigen 
Bedrohungspotential entsprechen wie dramatischen Industrieunfällen wie Tankerunglücken 
oder bei terroristischen Anschlägen, dringend benötigte Handlungsfähigkeit verliehen.
Allerdings darf der Anwendungsbereich des Solidaritätsfonds nicht überdehnt werden, um 
keine falschen Erwartungen zu wecken. Präventive Maßnahmen im Gesundheitsbereich sind 
sicherlich wünschenswert, aber gehören nicht in ein Instrument, welches auf den 
Wiederaufbau und die Linderung der Not von betroffenen Menschen in von Krisen und 
Katastrophen betroffen Gebieten abzielt. Auf dem Gebiet der Gesundheitspolitik liegt die 
Kompetenz bei den Mitgliedstaaten sich im Falle einer Pandemie entsprechend vorzubereiten.

Maßvolle Flexibilität der Finanzausstattung
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Der Berichterstatter möchte außerdem betonen, dass eine gewisse Kohärenz zwischen dem 
sowohl geographischen und thematischen ausgeweiteten Anwendungsbereich und der 
Finanzausstattung bestehen muss. Zum einen soll der Solidaritätsfonds neue Krisensituation 
mit abdecken, zum anderen aber auch in der Türkei und Kroatien als neue 
Beitrittsverhandlungsländer mobilisiert werden können. Dies ist insbesondere in Bezug auf 
die Türkei von nicht unerheblicher Bedeutung, da es sich bei der Türkei sowohl um ein 
bevölkerungsstarkes als auch stark erdbebengefährdet Land handelt.

Nach Angaben der Kommission schwanken die tatsächlich benötigten Haushaltsmittel von 
Jahr zu Jahr erheblich (2002: 728.000 Mio. EURO; 2004: 19.600 Mio. EURO) und lagen 
2004 weit unter dem maximalen Haushaltsziehungsrecht. Dennoch kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass der Bedarf in extremen Katastrophenjahren aufgrund des wesentlich 
umfangreicheren Anwendungsbereiches der Finanzbedarf über dem jährlichen Betrag von 1 
Mrd. EURO liegt. Dafür muss die finanzielle Ausstattung des Fonds flexibel genug sein, um 
ausreichend auf derartige Fälle reagieren zu können.
Der Berichterstatter schlägt daher vor, dass im Falle eines besonders schweren 
Katastrophenjahres auf die Haushaltsziehungsrechte der beiden Folgejahre zurückgegriffen 
werden kann. Innerhalb von drei Folgejahren darf aber die Haushaltsobergrenze von jährlich 
dreimal 1 Mrd. EURO nicht überschritten werden.

Strikte Kriterien für die Mobilisierung
Die Kommission möchte mit dem neuen Solidaritätsfonds die Transparenz bei den 
Mobilisierungskriterien erhöhen. Daher plädiert sie für die Abschaffung der 
Ausnahmetatbestände für kleinere Katastrophen bei einer gleichzeitigen Absenkung des 
Schwellenwertes. Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass diese beiden Maßnahmen 
unabdingbar miteinander verbunden sind und der Ausnahmetatbestand für Katastrophen 
kleineren Ausmaßes nur dann abgeschafft werden kann, wenn der Schwellenwert, wie von der 
Kommission vorgeschlagen, substantiell gesenkt wird.
In diesem Zusammenhang ist es aber unverständlich, dass der Kommission ein pauschales, 
politisches Ermessen eingeräumt wird. Es ist nicht annehmbar, dass bei nicht näher 
definierten außergewöhnlichen Katastrophen auch in Fällen, in denen die quantitativen 
Schwellenwerte von 1 Mrd. bzw. 0,5 % des BIP nicht erfüllt sind, die Kommission auch eine 
förderfähige Katastrophe feststellen kann.

Ein gewisses Maß an politischem Ermessen, den Fonds unter außergewöhnlichen Umständen 
auch dann einzusetzen, wenn das quantitative Kriterium nicht erfüllt ist, sollte lediglich bei 
terroristischen Anschlägen gewährt werden. Terroristische Anschläge richten unter 
Umständen nur einen begrenzten materiellen Schaden an, können aber ein erhebliches Maß an 
menschlichem Leid auslösen und gravierende psychologische Auswirkungen haben. Daher 
sollte die Union auf Initiative der Kommission und im Einvernehmen mit dem Rat und dem 
Europäischen Parlament in solchen Fällen als politisches Signal der Solidarität den Fonds 
einsetzen können.

Strikter Anwendung des Verursacherprinzips
Ferner sollte der Fonds nur dann mobilisiert werden, wenn nicht von anderer Seite, 
insbesondere durch den Verursacher einer Krise, für die Schäden aufgekommen werden kann.
Dies bedeutet, dass der Fonds nur dann eingesetzt wird, wenn der Schaden nicht von Dritten 
übernommen werden kann.
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Die Mitgliedstaaten stehen in der Pflicht, insbesondere bei Industrieunfällen, 
Entschädiungsleistungen Dritter einzufordern. Dies sollte in der Verordnung noch klarer zum 
Ausdruck gebracht werden. Sofern ersichtlich wird, dass sich der Staat nicht ausreichend um 
Entschädidungsleistungen der Verursacher bemüht hat, muss die Kommission auch über 
Sanktionsmöglichkeiten zur Rückforderung von geleisteten Zahlungen verfügen.


