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* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu 
solidaarsusfondi loomise kohta
(KOM(2005)0108 – C6-0093/2005 – 2005/0033(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2005)0108)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artikli 159 lõiget 3 ja artikli 181a 
lõiget 2, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0093/2005);

– võttes arvesse oma 5. septembri 2002. aasta resolutsiooni katastroofiliste üleujutuste kohta 
Kesk-Euroopas2;

– võttes arvesse oma 8. septembri 2005. aasta resolutsiooni loodusõnnetuste (tulekahjude ja 
üleujutuste) kohta sel suvel Euroopas3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A6-0000/2006),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 1 a (uus)

(1 a) Solidaarsusfond annab ühendusele 
ulatuslike katastroofide või 
kriisiolukordade korral tegutsemisvõime. 
Nii annab fond olulise panuse sellesse, et 
liit tegutseks paremini ja sihipärasemalt 

  
1 ELTs seni avaldamata.
2 ELT C 272 E, 13.11.2003, lk 471.
3 Vastu võetud tekstid, P6_TA(2005)0334.
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valdkondades, milles tegutsemist 
kodanikud liidult ootavad. Seetõttu tuleb 
erilist tähelepanu pöörata asjaolule, et 
fondi kohaldamisala oleks vastavuses 
fondi finantsraamistikuga, et ühendus 
saaks kõikidel tingimustel vastata 
laienenud ja edasi laienevas liidus 
kodanike ootustele. See tähendab ühest 
küljest, et tuleb vältida kohaldamisala 
liigset laiendamist, ja teisest küljest, et 
ühendusel on selgelt määratletud 
kohaldamisalades kasutada piisavalt 
vahendeid isegi erakordsetel kriisiaastatel.

Selgitus

Uus solidaarsusfond näeb ette temaatiliselt laiendatud ja uute riikide nagu Türgiga 
ühinemisläbirääkimiste alustamise kaudu de facto geograafiliselt laiendatud kohaldamisala, 
samal ajal kui fondi finantsraamistik jääb muutumatuks. Siin peitub oht, et kodanikud 
esitavad liidule uusi, täitmatuid ootusi. Sellele ohule tuleks vastu astuda vahendite paindliku 
rakendamise ja selgelt määratletud kohaldamisala abil.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 3

(3) Katastroofe või kriisiolukordi võivad 
põhjustada looduslikud, tööstuslikud ja 
tehnoloogilised õnnetused, sealhulgas 
merereostus ja kiirgusohud või
häireolukorrad tervishoiuvaldkonnas või
terroriaktid. Olemasolevate majandusliku 
ja sotsiaalse ühtekuuluvuse alaste 
vahendite abil on võimalik finantseerida 
riskiennetusmeetmeid ja kahjustatud 
infrastruktuuri parandustöid. Euroopa 
Liidu solidaarsusfond, mis loodi nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 2012/2002, võimaldab 
ühendusel aidata mobiliseerida inimeste 
esmavajadusi täitvad hädaabiteenistused 
ning kiiresti taastada kahjustatud olulise 
tähtsusega infrastruktuur, et katastroofi 
tõttu kannatanud piirkondades saaks 
jätkuda majandustegevus. Kõnealuse fondi 
kohaldamisala on piiratud siiski vaid 
loodusõnnetustega. Tuleks luua ka säte, 
mis võimaldab ühendusel tegutseda ka 
mitte-looduslikul põhjusel tekkinud 

(3) Ulatuslikke katastroofe või 
kriisiolukordi võivad põhjustada 
looduslikud, tööstuslikud ja 
tehnoloogilised õnnetused, sealhulgas 
merereostus ja kiirgusohud, või 
terrorirünnakud. Olemasolevate 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
alaste vahendite abil on võimalik 
finantseerida riskiennetusmeetmeid ja 
kahjustatud infrastruktuuri parandustöid. 
Euroopa Liidu solidaarsusfond, mis loodi 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 2012/2002, 
võimaldab ühendusel aidata mobiliseerida 
inimeste esmavajadusi täitvad 
hädaabiteenistused ning kiiresti taastada 
kahjustatud olulise tähtsusega 
infrastruktuur, et katastroofi tõttu 
kannatanud piirkondades saaks jätkuda 
majandustegevus. Kõnealuse fondi 
kohaldamisala on piiratud siiski vaid 
loodusõnnetustega. Tuleks luua ka säte, 
mis võimaldab ühendusel tegutseda ka 
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kriisiolukorras. mitte-looduslikul põhjusel tekkinud 
kriisiolukorras.

Selgitus

Ennetusmeetmete rahastamine tervisevaldkonnas on kindlasti soovitav, kuid ei kuulu 
katastroofifondi, mille eesmärk on kõrvaldada riigivarale tekitatud otsene materiaalne kahju, 
ühenduse pädevusse. See ähmastaks fondi täpset kohaldamisala.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 5

(5) Lähimuspõhimõtte kohaselt peaks 
kõnealuse määruse alusel võetavat meedet 
kohaldatama üksnes katastroofide puhul. 
Need tuleks määratleda sõltuvalt 
valdkonnast. Siiski tuleks ka poliitilisi 
kaalutlusi teataval määral arvestada, et 
oleks võimalik reageerida ka juhtudel,
mille puhul on tagajärjed küll väga 
tõsised, kuid need ei ole oma laadist 
tingituna mõõdetavad üksnes materiaalse 
kahjuna nagu kriisiolukordade korral
tervishoiuvaldkonnas või terroriaktide 
korral. Arvesse võetakse konkreetset
olukorda kõrvalistes või isoleeritud 
piirkondades nagu saartel ja 
äärepoolseimatel aladel.

(5) Lähimuspõhimõtte kohaselt peaks 
kõnealuse määruse alusel võetavat meedet 
kohaldatama üksnes ulatuslike 
katastroofide puhul. Need tuleks 
määratleda sõltuvalt valdkonnast.
Terrorirünnaku korral peaks ühendusel 
olema võimalik reageerida ka juhtudel, kui 
materiaalne kahju ei vasta küll fondi 
kasutuselevõtu kvantitatiivsele 
kriteeriumile, kuid rünnaku tagajärjed on 
nii tõsised, et vajalik on ühenduse 
solidaarsus. Arvesse võetakse kõrvaliste
või isoleeritud piirkondade nagu saarte ja 
äärepoolseimate alade erilist olukorda.

Selgitus

Täiesti määratlemata poliitiline suva fondi kasutuselevõtu puhul tuleb tagasi lükata. Siiski 
peaks ühendusel olema võimalik näidata oma solidaarsust, et edastada poliitiline signaal, kui 
mõnd liikmesriiki on raskelt tabanud terrorirünnak. Sealjuures ei pea erandlike tingimuste 
korral materiaalne kahju tingimata vastama fondi kasutuselevõtu kvantitatiivsele 
kriteeriumile. Ennetusmeetmed tervisevaldkonnas on soovitavad, kuid ei kuulu 
katastroofifondi ühenduse pädevusse. See ähmastaks fondi täpset kohaldamisala.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 10

(10) Heaperemehelik finantsjuhtimine peab 
tagama, et ühendus oleks võimeline 
reageerima, kui ühel ja samal aastal toimub 
mitu katastroofi.

(10) Heaperemehelik finantsjuhtimine peab 
tagama, et ühendus oleks võimeline 
reageerima, kui ühel ja samal aastal või 
kahel järjestikusel aastal toimub mitu 
ulatuslikku katastroofi.
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Selgitus

Fondi kohaldamisala laiendatakse nii geograafiliselt kui ka temaatiliselt, s.t suureneb 
olukordade arv, mille puhul võib fondi kasutusele võtta. Samal ajal puudub tegutsemisruum 
fondi rahaliste vahendite suurendamiseks. Selle vastuolu ületamiseks tuleks suurendada 
finantsjuhtimise paindlikkust, et liit oleks tegutsemisvõimeline ka kahel järjestikusel suurte 
katastroofide aastal.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 12

(12) Maksemehhanismid ja kõnealuse 
määruse alusel antavate toetuste 
kasutamine peaksid vastama olukorra 
pakilisusele. Seetõttu tuleks sätestada 
tähtaeg antud finantsabi kasutamiseks.

(12) Maksemehhanismid ja kõnealuse 
määruse alusel antavate toetuste 
kasutamine peaksid vastama olukorra 
pakilisusele. Seetõttu tuleks sätestada 
realistlik tähtaeg antud finantsabi 
kasutamiseks.

Selgitus

Tähtaegade puhul tuleb arvestada katastroofi tagajärjel tekkinud asjaolusid.

Muudatusettepanek 6
Artikli 1 lõike 2 punkt c

c) häireolukorrad tervishoiuvaldkonnas; välja jäetud

Selgitus

Kohaldamisala ei tohiks liigselt laiendada. See nõrgendaks ühenduse tegutsemisvõimet 
solidaarsusfondi põhivaldkondades, kus liit soovib näidata rahaliselt oma solidaarsust. 
Ennetusmeetmed tervisevaldkonnas on kindlasti soovitavad, kuid ei kuulu katastroofifondi, 
mille eesmärk on kõrvaldada riigivarale tekitatud otsene materiaalne kahju, ühenduse 
pädevusse. See ähmastaks fondi täpset kohaldamisala.

Muudatusettepanek 7
Artikli 2 teine lõik

Isegi kui kvantitatiivseid kriteeriumeid ei 
täideta, võib komisjon erandlike ja 
nõuetekohaste tingimuste korral tunnistada, 
et toetuskõlbuliku riigi territooriumil on 
toimunud katastroof.

Terrorirünnaku korral võib komisjon 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
nõusolekul erandlike ja nõuetekohaste 
tingimuste korral tunnistada, et 
toetuskõlbuliku riigi territooriumil on 
toimunud ulatuslik katastroof, isegi kui 
kvantitatiivseid kriteeriumeid ei täideta.
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Selgitus

Terrorirünnakutel võib olla elanikkonnale ja infrastruktuuri toimimisele tõsine mõju, mida ei 
saa hinnata ainult materiaalse kahju põhjal. ELil peaks olema võimalus edastada fondi 
kasutuselevõtu kaudu ka tugev poliitiline solidaarsussignaal, kui mõnd liikmesriiki on 
erakordselt tabanud terrorirünnak. Komisjoni paušaalne poliitiline suva fondi kasutuselevõtu 
küsimuses, kui kvantitatiivne kriteerium ei ole täidetud, tuleb seevastu tagasi lükata.

Muudatusettepanek 8
Artikli 4 punkt b

b) viivitamatu meditsiiniabi ja meetmed, 
mis kaitsevad elanikkonda otseste ohtude 
eest tervisele, sealhulgas häireolukorras 
kasutatud vaktsiini-, ravimi-, 
ravivahendite ja meditsiiniseadmete 
varude uuendamine;

välja jäetud

Selgitus

Kohaldamisala ei tohiks liigselt laiendada. See nõrgendaks ühenduse tegutsemisvõimet 
solidaarsusfondi põhivaldkondades, kus liit soovib näidata rahaliselt oma solidaarsust. 
Ennetusmeetmed tervisevaldkonnas on kindlasti soovitavad, kuid neil ei ole kohta vahendis, 
mille eesmärk on ülesehitus ja kannatanud inimeste häda leevendamine kriisi- ja 
katastroofipiirkondades.

Muudatusettepanek 9
Artikli 11 lõige 2

2. Abisaajariigid otsivad
hüvitamisvõimalusi kolmandatelt isikutelt.

2. Põhimõtteliselt tuleb, eriti tööstuslike ja 
tehnoloogiliste katastroofide puhul, 
kohaldada põhimõtet "saastaja maksab". 
Abisaajariigid peavad seetõttu tõestama, et 
nad teevad kõik võimaliku leidmaks
hüvitamisvõimalusi kolmandatelt isikutelt.

Selgitus

Tuleb tagada, et solidaarsusfond ei tooks kaasa katastroofi eest vastutajate vastutusest 
vabastamist. Seetõttu tuleb liikmesriike manitseda looma tõhusat õiguslikku raamistikku ja 
õigussüsteemi, mis tagab tööstuslike õnnetuste puhul vastutuse võimalikult suures ulatuses.

Muudatusettepanek 10
Artikkel 15
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1. Kui artikli 8 alusel tehtava ettepaneku 
esitamise ajal selle aasta olemasolevatest 
rahalistest vahenditest ei piisa vajalikuks 
peetava finantsabi summa katmiseks, võib 
komisjon teha ettepaneku vahe 
rahastamiseks fondi järgmise aasta 
finantsassigneeringutest.

1. Kui artikli 8 alusel tehtava ettepaneku 
esitamise ajal selle aasta olemasolevatest 
rahalistest vahenditest ei piisa vajalikuks 
peetava finantsabi summa katmiseks, võib 
komisjon teha ettepaneku vahe 
rahastamiseks fondi kahe järgmise aasta 
finantsassigneeringutest.

2. Fondi iga-aastasest eelarve ülemmäärast 
tuleb katastroofi toimumise aastal ja 
järgmisel aastal igal juhul kinni pidada.

2. Fondi iga-aastasest eelarve ülemmäärast 
tuleb katastroofi toimumise aastal ja kahel 
järgmisel aastal igal juhul kinni pidada.

Selgitus

Fondi kohaldamisala laiendatakse nii geograafiliselt kui ka temaatiliselt, s.t suureneb 
olukordade arv, mille puhul võib fondi kasutusele võtta. Samal ajal puudub tegutsemisruum 
fondi rahaliste vahendite suurendamiseks. Selle vastuolu ületamiseks tuleks suurendada 
finantsjuhtimise paindlikkust. Reeglina makstakse välja ainult murdosa maksimaalsest 
ülemmäärast 1 miljard eurot aastas. Et liit jääks ka äärmuslikes olukordades 
tegutsemisvõimeliseks, lõhkumata oma finantsraamistikku, tuleks maksimaalne ülemmäär 
arvestada kahe aasta asemel kolme aasta kohta.

Muudatusettepanek 11
Artikli 17 lõige 2

2. Kui abisaajariik ei vasta artikli 10 lõike 
3 tingimustele, võib komisjon nõuda 
abisaajariigilt kogu või osa saadud 
finantsabist tagasi.

2. Kui abisaajariik ei vasta artikli 10 lõike 
3 või artikli 11 lõike 2 tingimustele, võib 
komisjon nõuda abisaajariigilt kogu või osa 
saadud finantsabist tagasi.

Selgitus

Kui abisaajariik ei tee kõike võimalikku hüvitamisvõimaluste leidmiseks kolmandatelt isikutelt 
(mis võib võtta üldjuhul küllaltki kaua aega), peavad komisjonil olema kasutada mõjuvad 
sanktsioonid, kui ta tuvastab sellise tegematajätmise.
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BEGRÜNDUNG

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,
Der geographische Anwendungsbereich des Solidaritätsfonds (Mitgliedstaaten oder die mit 
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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
Der Berichterstatter möchte außerdem betonen, dass eine gewisse Kohärenz zwischen dem 
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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.


