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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den 
Europæiske Unions Solidaritetsfond
(KOM(2005)0108 – C6–0093/2005 – 2005/0033(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2005)0108)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
EF-traktatens artikel 159, stk. 3, og artikel 181 a, stk. 2 (C6-0093/2005),

 der henviser til sin beslutning af 5. september 2002 om oversvømmelseskatastroferne i 
Centraleuropa2,

 der henviser til sin beslutning af 8. september 2005 om naturkatastrofer (brande og 
oversvømmelser) i Europa i den forløbne sommer3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A6–0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 1 a (ny)

(1a) Solidaritetsfonden sikrer 
Fællesskabet handledygtighed i 
forbindelse med katastrofer eller større 
kriser. Den skal dermed yde et væsentligt 
bidrag til, at Unionen kan handle bedre 
og mere målrettet på områder, hvor 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EUT C 272 E af 13.11.2003, s. 471.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0334.
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borgerne venter handling af Unionen.
Derfor må det navnlig sikres, at der er 
sammenhæng mellem 
anvendelsesområdet og størrelsen af 
fondens bevillinger, således at 
Fællesskabet under alle omstændigheder 
kan opfylde borgernes forventninger i en 
Union, der er udvidet og vil blive udvidet 
yderligere. Dette betyder dels, at det må 
undgås at gøre anvendelsesområdet for 
omfattende og dels, at Fællesskabet på de 
klart definerede anvendelsesområder må 
råde over tilstrækkelige bevillinger, selv i 
særlige kriseår.

Begrundelse

Den nye Solidaritetsfond er baseret på et tematisk udvidet og de facto gennem indledning af 
tiltrædelsesforhandlingerne med nye stater, som f.eks. Tyrkiet, et udvidet geografisk 
anvendelsesområde, mens bevillingernes størrelse er uændret. Dette rummer en risiko for, at 
borgerne i Unionen nærer nye forventninger, der ikke kan opfyldes. Denne risiko bør 
imødegås gennem fleksibel anvendelse af midlerne og et klart defineret anvendelsesområde.

Ændringsforslag 2
Betragtning 3

(3) Større katastrofer eller krisesituationer 
kan opstå som følge af naturbestemte, 
industrielle og teknologiske begivenheder, 
herunder havforurening og radiologiske 
trusler, eller af nødsituationer på 
folkesundhedsområdet eller
terrorhandlinger. De eksisterende 
økonomiske og sociale 
samhørighedsinstrumenter giver mulighed 
for finansiering af risikoforebyggelsestiltag 
eller genopbygning af ødelagt infrastruktur. 
Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, 
der blev oprettet ved Rådets forordning 
(EF) nr. 2012/2002, giver Fællesskabet 
mulighed for at bidrage til at mobilisere 
nødhjælp til dækning af befolkningens 
umiddelbare behov og på kort sigt 
medvirke til genopbygningen af vigtig 
ødelagt infrastruktur, således at den 
økonomiske aktivitet kan genoptages i de 
katastroferamte regioner. Fonden er 

(3) Større katastrofer eller krisesituationer 
kan opstå som følge af naturbestemte, 
industrielle og teknologiske begivenheder, 
herunder havforurening og radiologiske 
trusler, eller af terrorhandlinger. De 
eksisterende økonomiske og sociale 
samhørighedsinstrumenter giver mulighed 
for finansiering af risikoforebyggelsestiltag 
eller genopbygning af ødelagt infrastruktur. 
Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, 
der blev oprettet ved Rådets forordning 
(EF) nr. 2012/2002, giver Fællesskabet 
mulighed for at bidrage til at mobilisere 
nødhjælp til dækning af befolkningens 
umiddelbare behov og på kort sigt 
medvirke til genopbygningen af vigtig 
ødelagt infrastruktur, således at den 
økonomiske aktivitet kan genoptages i de 
katastroferamte regioner. Fonden er 
imidlertid begrænset til primært at omfatte 
naturkatastrofer. Det bør også fastsættes, at 
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imidlertid begrænset til primært at omfatte 
naturkatastrofer. Det bør også fastsættes, at 
Fællesskabet kan gribe ind i forbindelse 
med krisesituationer, der ikke er opstået 
som følge af en naturbestemt begivenhed.

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

Begrundelse

Finansiering af forebyggende foranstaltninger på folkesundhedsområdet er givetvis 
ønskværdig, men er ikke omfattet af den fælles kompetence i en katastrofefond, der sigter mod 
at afhjælpe de opståede umiddelbare materielle skader. Dette ville udvande fondens præcise 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 3
Betragtning 5

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

(5) I overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet bør tiltag inden for 
rammerne af denne forordning kun omfatte 
større katastrofer. Disse bør defineres alt 
efter område; i tilfælde af en 
terrorhandling bør Fællesskabet også 
kunne reagere på hændelserne, når den 
materielle skade ikke opfylder det
kvantitative kriterium for mobilisering af 
fonden, men følgerne af denne 
terrorhandling er så graverende, at der 
kræves fælles solidaritet. Der skal tages 
hensyn til den særlige situation i fjernt 
beliggende og isolerede regioner som f.eks. 
øsamfund og regioner i den yderste 
periferi.

Begrundelse

Et helt udefineret politisk spillerum for mobilisering af fonden må afvises. Men Fællesskabet 
bør kunne vise sig solidarisk for at sende et politisk signal, når en medlemsstat rammes hårdt 
af en terrorhandling. I særlige tilfælde behøver den materielle skade ikke ubetinget at opfylde 
det kvantitative kriterium for mobilisering af fonden. Forebyggende foranstaltninger på 
sundhedsområdet er hensigtsmæssige, men omfattes ikke af den fælles kompetence i 
forbindelse med en katastrofefond. Dette ville udvande fondens præcise anvendelsesområde.

Ændringsforslag 4
Betragtning 10
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(10) Det er nødvendigt med en forsigtig 
økonomisk forvaltning for at sikre, at 
Fællesskabet kan gribe ind, hvis der skulle 
opstå flere store katastrofer i et og samme 
år.

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

Begrundelse

Fondens udvidelsesområde skal udvides både geografisk og tematisk, d.v.s. antallet af 
situationer, hvor fonden kan mobiliseres, vokser. Samtidig er der imidlertid intet spillerum for 
forøgelse af bevillingerne til fonden. For at overvinde denne modsætning bør fleksibiliteten af 
den finansielle forvaltning øges, således at Unionen også forbliver handledygtig i to på 
hinanden følgende store katastrofeår. 

Ændringsforslag 5
Betragtning 12

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

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

Begrundelse

Fristerne skal være i overensstemmelse med de forhold, katastroferne har skabt.

Ændringsforslag 6
Artikel 1, stk. 2, litra c

c) nødsituationer på 
folkesundhedsområdet

udgår

Begrundelse

Anvendelsesområdet bør ikke gøres for omfattende. Dette vil svække Fællesskabets 
handledygtighed på Solidaritetsfondens kerneområder, hvor Unionen vil vise sig finansielt 
solidarisk. Finansiering af forebyggende foranstaltninger på folkesundhedsområdet er 
givetvis ønskværdig, men er ikke omfattet af den fælles kompetence i en katastrofefond, der 
sigter mod at afhjælpe de opståede umiddelbare materielle skader. Dette ville udvande 
fondens præcise anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 7
Artikel 2, stk. 2

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

I tilfælde af en terrorhandling kan 
Kommissionen med Europa-Parlamentets 
og Rådets samtykke imidlertid i behørigt 
begrundede og ekstraordinære tilfælde 
anerkende, at der er indtruffet en større 
katastrofe på en tilskudsberettiget stats 
område, også når de kvantitative kriterier 
ikke er opfyldt.

Begrundelse

Terrorhandlinger kan have graverende konsekvenser for befolkningen og for 
infrastrukturernes funktion, der ikke kan evalueres udelukkende på grundlag af den materielle 
skade. EU bør have mulighed for også at sende et stærkere politisk signal om solidaritet 
gennem mobilisering af fonden, hvis en medlemsstat rammes særlig hårdt af en 
terrorhandling. Et generelt politisk spillerum til Kommissionen til mobilisering af fonden 
uden opfyldelse af det kvantitative kriterium må derimod afvises.

Ændringsforslag 8
Artikel 4, litra b

b) omgående medicinsk bistand og 
foranstaltninger til at beskytte 
befolkningen mod overhængende 
sundhedstrusler, herunder nye 
forsyninger af vacciner, lægemidler, 
medicinske produkter og medicinsk 
udstyr, der er sluppet op under en 
krisesituation

udgår

Begrundelse

Anvendelsesområdet bør ikke gøres for omfattende. Dette vil svække Fællesskabets 
handledygtighed på Solidaritetsfondens kerneområder, hvor Unionen vil vise sig finansielt 
solidarisk. Finansiering af forebyggende foranstaltninger på folkesundhedsområdet er 
givetvis ønskværdig, men har intet at gøre i et instrument, der sigter imod genopbygning og 
lindring af nøden for berørte personer i områder, der er ramt af kriser og katastrofer.

Ændringsforslag 9
Artikel 11, stk. 2

2. Modtagerstaterne skal undersøge alle 
muligheder for erstatning fra tredjepart.

2. Principielt, og navnlig i forbindelse 
med industrielle og teknologiske 
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katastrofer, anvendes princippet om, at de 
ansvarlige betaler. Modtagerstaterne skal
derfor dokumentere, at de gør deres 
yderste for at opnå erstatning fra 
tredjepart.

Begrundelse

Det må sikres, at Solidaritetsfonden ikke fører til, at de ansvarlige for en katastrofe frigøres 
for ansvaret. Medlemsstaterne skal derfor opfordres til at skabe en effektiv retsramme og et 
retssystem, som i videst muligt omfang sikrer mulighed for placering af ansvaret i forbindelse 
med industrikatastrofer.

Ændringsforslag 10
Artikel 15

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

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

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

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

Begrundelse

Fondens udvidelsesområde skal udvides både geografisk og tematisk, d.v.s. antallet af 
situationer, hvor fonden kan mobiliseres, vokser. Samtidig er der imidlertid intet spillerum for 
forøgelse af bevillingerne til fonden. For at overvinde denne modsætning bør fleksibiliteten af 
den finansielle forvaltning øges. Som regel udbetales kun en brøkdel af den maksimale 
overgrænse på en mia. euro pr. år. For at sikre, at Unionen også forbliver handledygtig i 
ekstreme situationer uden at sprænge den finansielle ramme, bør den maksimale overgrænse 
kalkuleres inden for tre år i stedet for inden for to år.

Ændringsforslag 11
Artikel 17, stk. 2

2. Såfremt en modtagerstat ikke overholder 
bestemmelserne i artikel 10, stk. 3, kan 
Kommissionen forlange, at modtagerstaten 

2. Såfremt en modtagerstat ikke overholder 
bestemmelserne i artikel 10, stk. 3, eller 
artikel 11, stk. 2, kan Kommissionen 
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tilbagebetaler hele eller en del af den 
modtagne finansielle bistand.

forlange, at modtagerstaten tilbagebetaler 
hele eller en del af den modtagne 
finansielle bistand.

Begrundelse

Skulle det ske, at modtagerstaten undlader at gøre sit yderste for at opnå erstatning fra 
tredjepart (hvilket som regel tager lang tid), må Kommissionen råde over effektive sanktioner, 
når den konstaterer en sådan forsømmelse.
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BEGRUNDELSE

Baggrund og anledning

I kølvandet på den ødelæggende oversvømmelse i sommeren 2002 har Fællesskabet på meget 
kort tid skabt et nyt instrument, den såkaldte Solidaritetsfond, for at kunne yde finansiel 
bistand til berørte medlemsstater og regioner i forbindelse med meget omfattende 
naturkatastrofer.

Siden 2002 er der ydet finansiel bistand over Solidaritetsfonden 16 gange. Hermed har det vist 
sig, at der er behov for sådan bistand. 

Imidlertid trænger det i øjeblikket eneste instrument til visse forbedringer med henblik på at 
optimere den finansielle afvikling, tilpasse anvendelsesområdet til de nye udfordringer og 
forebygge ansøgninger, der sigter mod misbrug. Rådet har på Kommissionens forslag tid til 
senest den 31. december 2006 til at evaluere den nugældende forordning.

Forslaget om en revideret Solidaritetsfond indgår i en kronologisk række af foranstaltninger 
fra Fællesskabets side, som sigter mod at afhjælpe naturkatastrofer, industrikatastrofer, risici 
mod sundheden og terrorhandlinger:

• Med henblik på forebyggelse af katastrofer bidrager strukturfondene, som 
medfinansierer præventive foranstaltninger til forebyggelse af f.eks. højvande.

• Med henblik på i tilfælde af en katastrofe at kunne yde omgående nødhjælp foreslår 
Kommissionen en forordning om et "instrument for beredskab og hurtig reaktion".

• Med sigte på solidarisk at bære de offentlige udgifter til provisorisk afhjælpning af de 
umiddelbare skader ved en katastrofe i en medlemsstat skal Solidaritetsfonden 
anvendes supplerende på bestemte vilkår.

Instrumentet sikrer, at EU gennem sine EU-foranstaltninger bedre varetager unionsborgernes 
interesser. Hermed bidrager det til at lukke gabet mellem unionsborgernes forventninger og 
politikkerne på fællesskabsplan.

Kommissionens forslag

Hidtil har EU ikke haft mulighed for at yde finansiel støtte til de berørte personer og regioner 
i krisesituationer som følge af industrikatastrofer (som ulykken med tankeren "Prestige") eller 
som følge af terrorhandlinger (som i juli 2004 i London og marts 2004 i Madrid) for dermed 
at overtage en del af de offentlige udgifter til umiddelbar afhjælpning af skaderne.

Med basis i den nuværende Solidaritetsfond, der udelukkende sigter mod naturkatastrofer, 
foreslår Kommissionen derfor en udvidelse af det tematiske anvendelsesområde: 

• Terrorhandlinger,
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• industrielle og teknologiske katastrofer,

• kriser på folkesundhedsområdet, som f.eks. pandemier,

Solidaritetsfondens geografiske anvendelsesområde (medlemsstater eller kandidatlande i 
tiltrædelsesforhandlinger med Den Europæiske Union) skal de jure forblive uændret, men 
med indledning af tiltrædelsesforhandlinger med nu to nye stater (Tyrkiet og Kroatien) 
udvides det geografiske anvendelsesområde de facto.

Desuden er det Kommissionens hensigt med det nye forslag at øge transparensen, for så vidt 
angår mobilisering af fonden, idet kriterierne ændres som følger:

• Nedsættelse af tærsklen for mobilisering af fonden fra hidtil 0,6 % af det nationale 
BNI til 0,5 %, hhv. fra 3 mia. euro til 1 mia. euro;

• fjernelse af kriteriet om ”usædvanlige regionale katastrofer”;

• et politisk kriterium for uventede og usædvanlige hændelser.

Effektivere og hurtigere anvendelse af fonden skal sikres gennem følgende foranstaltninger:

• Hurtigere hjælp til de berørte medlemsstater, idet der kan ske forudbetaling på 5 % af 
den samlede skades størrelse;

• indførelse af frister for hver enkelt fase af mobiliseringen for at hindre forsinkelser;

• indførelse af et budget til teknisk bistand inden for rammerne af en øvre grænse på 
0,20 % af de finansielle midler, der er til rådighed det pågældende år.

Derudover kan fonden ikke kombineres med andre finansieringskilder, og finansieringen må 
ikke overstige 50 % af den samlede skade, den pågældende medlemsstat skal betale. 

Ordførerens forslag

Ordføreren er enig med Kommissionen i, at Solidaritetsfonden skal tilpasses de ændrede 
udfordringer samt i, at der er muligheder for at optimere anvendelsen.

Derfor glæder ordføreren sig over Kommissionens forslag, men ser dog behov for nogle 
ændringer, der må optages i forslaget:

Præcis definition af det udvidede anvendelsesområde

Ordføreren glæder sig principielt over den tematiske udvidelse af anvendelsesområdet. 
Derigennem får Unionen den ubetinget nødvendige handledygtighed i krisesituationer, der 
omfatter nye risici, som f.eks. dramatiske industrielle katastrofer som tankerulykker eller 
terrorhandlinger. 
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Imidlertid må Solidaritetsfondens anvendelsesområde ikke gøres for omfattende, således at 
der ikke vækkes falske forventninger. Præventive foranstaltninger på sundhedsområdet er 
givetvis ønskværdige, men hører ikke hjemme i et instrument, der sigter mod genopbygning 
og lindring af nøden for de berørte personer i områder, der er ramt af kriser og katastrofer. For 
så vidt angår sundhedspolitikken, henhører det under medlemsstaternes kompetence at 
forberede sig passende på en eventuel pandemi.

Behersket fleksibilitet i de finansielle midler

Ordføreren vil desuden gerne understrege, at der må være en vis sammenhæng mellem det 
såvel geografisk som tematisk udvidede anvendelsesområde og de finansielle midlers 
størrelse. For det første skal Solidaritetsfonden også dække nye krisesituationer, for det andet 
skal den også kunne mobiliseres i de nye tiltrædelseslande Tyrkiet og Kroatien. Dette er, 
navnlig for så vidt angår Tyrkiet, af ikke ringe betydning, da der med Tyrkiet er tale om et 
befolkningsrigt land, der tillige er meget udsat for jordskælv.

Ifølge Kommissionens oplysninger varierer de budgetbevillinger, der faktisk har været behov 
for, betragteligt fra år til år (2002: 728 mio. euro; 2004: 19,6 mio. euro) og lå i 2004 langt 
under det beløb, der maksimalt kunne mobiliseres. Alligevel kan det ikke udelukkes, at 
behovet i ekstreme katastrofesituationer på grund af det væsentligt udvidede 
anvendelsesområde kan overstige det årlige beløb på 1 mia. euro. Derfor må fondens 
budgetstørrelse være tilstrækkeligt fleksibel til, at der i tilstrækkeligt omfang kan reageres på 
sådanne situationer.

Ordføreren foreslår derfor, at der i tilfælde af et særligt hårdt katastrofeår kan tages af 
bevillingerne for de to efterfølgende år. I tre på hinanden følgende år må budgettets 
maksimum på tre gange 1 mia. euro imidlertid ikke overskrides.

Strenge kriterier for mobilisering

Med den nye Solidaritetsfond håber Kommissionen at øge transparensen af 
mobiliseringskriterierne. Derfor går den ind for at fjerne undtagelsesbestemmelserne for 
mindre katastrofer samtidig med, at tærsklen nedsættes. Ordføreren mener, at disse to 
foranstaltninger er uløseligt forbundet med hinanden, og at undtagelsesbestemmelserne for 
mindre katastrofer kun kan udgå, hvis tærsklen nedsættes betragteligt, således som foreslået af 
Kommissionen.

I denne forbindelse er det imidlertid uforståeligt, at Kommissionen tillægges et generelt 
politisk spillerum. Det er ikke acceptabelt, at Kommissionen også ved ikke nærmere 
definerede ekstraordinære katastrofer kan fastslå, at der er tale om en katastrofe, der kan ydes 
bistand til, også i tilfælde, hvor de kvantitative tærskelværdier på 1 mia euro, hhv.  0,5 % af 
BIP ikke er opfyldt.

Et vist politisk spillerum til i særlige tilfælde også at mobilisere fonden, når det kvantitative 
kriterium ikke er opfyldt, bør kun sikres i forbindelse med terrorhandlinger. Terrorhandlinger 
udretter under visse omstændigheder kun en begrænset materiel skade, men kan udløse et 
betragteligt mål af menneskelige lidelser og graverende psykologiske konsekvenser. Derfor 
bør Unionen på Kommissionens initiativ og med Rådets og Europa-Parlamentets samtykke i 
sådanne tilfælde kunne mobilisere fonden som et politisk signal.
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Streng anvendelse af princippet om at de ansvarlige betaler

Desuden bør fonden kun mobiliseres, når skaderne ikke kan betales fra anden side, navnlig af 
de ansvarlige for en krise. Dette betyder, at fonden kun kan mobiliseres, når skaden ikke kan 
dækkes af tredjepart.

Medlemsstaterne har, navnlig i forbindelse med industrikatastrofer, pligt til at kræve 
erstatning fra tredjepart. Dette bør bringes endnu klarere til udtryk i forordningen. Er det klart, 
at en stat ikke har gjort tilstrækkeligt for at opnå erstatning fra de ansvarlige, må 
Kommissionen også råde over sanktionsmuligheder for at kræve udbetalte beløb tilbagebetalt.


