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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos 
solidarumo fondo įsteigimo
(KOM(2005)0108 – C6-0093/2005 – 2005/0033(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2005)0108)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 159 straipsnio 3 dalį ir į 181a 
straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0093/2005),

– atsižvelgdamas į savo 2002 m. rugsėjo 5 d. rezoliuciją dėl potvynio katastrofos vidurio 
Europoje2,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl stichinių nelaimių (gaisrų ir 
potvynių) šią vasarą Europoje3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

(1a) Solidarumo fondas didesnio masto 
katastrofų ir krizinių situacijų atveju 
suteikia Bendrijai veiksmų laisvę. Jo 
paskirtis – iš esmės padėti Sąjungai 
geriau ir tikslingiau veikti srityse, kuriose 
piliečiai tikisi Sąjungos veiksmų. Todėl 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2  OL C 272 E, 2003 11 13, p. 471.
3  Priimti tekstai, P6_TA(2005)0334.
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reikia ypač pasistengti, kad tarp fondo 
taikymo srities ir finansinio aprūpinimo 
būtų tiesioginis ryšys, kad Bendrija 
visomis aplinkybėmis galėtų patenkinti 
piliečių lūkesčius išsiplėtusioje ir toliau 
besiplečiančioje Sąjungoje. Viena vertus, 
tai reiškia, kad reikia vengti per daug 
išplėsti taikymo sritį, o kita vertus – kad 
Bendrija aiškiai apibrėžtose srityse turi 
turėti pakankamai lėšų net ir ypatingų 
krizių metais.

Pagrindimas

Naujajame solidarumo fonde numatoma taikymo sritis yra išplėsta ir teminiu, ir, de facto, 
geografiniu požiūriu, pradėjus stojimo derybas su naujomis valstybėmis, pvz., Turkija, o 
finansavimas lieka toks pat. Čia kyla pavojus, kad piliečiai gali turėti naujų, neįgyvendinamų 
lūkesčių Sąjungos atžvilgiu. Šio pavojaus reikėtų išvengti lanksčiai tvarkant lėšas ir aiškiai 
apibrėžiant taikymo sritį.

Pakeitimas 2
3 konstatuojamoji dalis

(3) Didelės nelaimės arba krizinės 
situacijos gali būti gamtinio, pramoninio ar 
technologinio pobūdžio, įskaitant jūrų taršą 
ir radiologinę grėsmę, arba gali kilti dėl
visuomenės sveikatos krizių ar teroro 
aktų. Esami ekonominės ir socialinės 
sanglaudos instrumentai gali finansuoti 
prevencines priemones bei atstatyti 
sugadintą infrastruktūrą. Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 2012/2002 įsteigtas 
Europos Sąjungos solidarumo fondas
suteikia Komisijai galimybę padėti 
mobilizuojant pagalbos tarnybas, kad 
patenkintų būtiniausius gyventojų 
poreikius ir prisidėtų prie greito sugadintos 
pagrindinės infrastruktūros atstatymo 
siekiant atkurti normalią ekonominę veiklą 
nelaimės ištiktuose regionuose. Tačiau 
fondas visų pirma numatytas gaivalinėms 
nelaimėms. Taip pat reikėtų numatyti 
nuostatą, leisiančią Komisijai suteikti 
pagalbą susidarius negaivalinio pobūdžio 

(3) Didelės nelaimės arba krizinės 
situacijos gali būti gamtinio, pramoninio ar 
technologinio pobūdžio, įskaitant jūrų taršą 
ir radiologinę grėsmę, arba gali kilti dėl
teroro išpuolių. Esami ekonominės ir 
socialinės sanglaudos instrumentai gali 
finansuoti prevencines priemones bei 
atstatyti sugadintą infrastruktūrą. Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 2012/2002 įsteigtas 
Europos Sąjungos solidarumo fondas 
suteikia Komisijai galimybę padėti 
mobilizuojant pagalbos tarnybas, kad 
patenkintų būtiniausius gyventojų 
poreikius ir prisidėtų prie greito sugadintos 
pagrindinės infrastruktūros atstatymo 
siekiant atkurti normalią ekonominę veiklą 
nelaimės ištiktuose regionuose. Tačiau 
fondas visų pirma numatytas gaivalinėms 
nelaimėms. Taip pat reikėtų numatyti 
nuostatą, leisiančią Komisijai suteikti 
pagalbą susidarius negaivalinio pobūdžio 
krizinėms situacijoms.
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krizinėms situacijoms.

Pagrindimas

Prevencinių priemonių sveikatos srityje finansavimas, žinoma, pageidautinas, bet tai 
nepriklauso Bendrijos katastrofų fondo kompetencijai, kuri apima tiesioginių materialinių 
nuostolių, padarytų viešajai nuosavybei, atlyginimą. Tai iškreiptų tikslią fondo taikymo sritį.

Pakeitimas 3
5 konstatuojamoji dalis

(5) Laikantis subsidiarumo principo, 
parama pagal šią priemonę turėtų būti 
teikiama tik didelių nelaimių atvejais. Jos 
turėtų būti apibrėžiamos pagal sritis. Vis 
dėl to turėtų būti numatytas tam tikras 
politinio pripažinimo laipsnis, kad būtų 
galima reaguoti į įvykius, kurių pasekmės 
ypatingai sunkios, tačiau kurių negalima 
įvertinti tik fizinės žalos atžvilgiu dėl jų 
pobūdžio, pavyzdžiui, didelės sveikatos 
krizės ir teroro aktai. Ypatingas dėmesys 
turi būti skiriamas specifinei atokiausių ir 
atskirtų regionų, pavyzdžiui, salų ir 
labiausiai nutolusių regionų, padėčiai.

(5) Laikantis subsidiarumo principo, 
parama pagal šią priemonę turėtų būti 
teikiama tik didelių nelaimių atvejais. Jos 
turėtų būti apibrėžiamos pagal sritis.
Teroro išpuolio atveju Bendrija turi turėti 
galimybę reaguoti į įvykius, kai, nors 
materialiniai nuostoliai ir neatitinka 
kiekybinio fondo panaudojimo kriterijaus, 
bet išpuolio pasekmės yra tokios sunkios, 
kad dera parodyti Bendrijos solidarumą. 
Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
specifinei atokiausių ir atskirtų regionų, 
pavyzdžiui, salų ir labiausiai nutolusių 
regionų, padėčiai.

Pagrindimas

Visiškai neapibrėžtus politinius fondo panaudojimo motyvus derėtų atmesti. Tačiau Bendrija 
turi parodyti solidarumą – politinį signalą, kai valstybė narė smarkiai nukenčia nuo teroristų 
išpuolio. Ypatingomis aplinkybėmis materialiniai nuostoliai nebūtinai turi atitikti kiekybinį 
fondo panaudojimo kriterijų. Prevencinės priemonės sveikatos srityje yra pageidautinos, bet 
nepriklauso Bendrijos katastrofų fondo kompetencijai. Tai iškreiptų tikslią fondo taikymo 
sritį.

Pakeitimas 4
10 konstatuojamoji dalis

(10) Siekiant užtikrinti, kad Bendrija galėtų 
reaguoti, jei tais pačiais metais atsitiktų 
keletas didelių nelaimių, reikalingas riziką 
ribojantis finansų valdymas.

(10) Siekiant užtikrinti, kad Bendrija galėtų 
reaguoti, jei tais pačiais metais arba dvejus 
metus iš eilės atsitiktų keletas didelių 
nelaimių, reikalingas riziką ribojantis 
finansų valdymas.
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Pagrindimas

Fondo taikymo sritis turėtų būti išplėsta ir geografine, ir temine prasme, t. y. daugėja 
situacijų, kur galima panaudoti fondą. Tačiau nėra galimybių padidinti finansinį fondo 
aprūpinimą. Siekiant įveikti šį neatitikimą, reikia didinti fondo finansinio valdymo lankstumą, 
kad Bendrija būtų pajėgi imtis veiksmų ir dvejus metus iš eilės vykstančių katastrofų atveju.

Pakeitimas 5
12 konstatuojamoji dalis

(12) Pagal šį reglamentą skirtų lėšų 
išmokėjimo ir panaudojimo mechanizmas 
būti pritaikytas atsižvelgiant į 
neatidėliotiną padėtį. Todėl turėtų būti 
nustatytas galutinis terminas suteiktai 
finansinei paramai panaudoti.

(12) Pagal šį reglamentą skirtų lėšų 
išmokėjimo ir panaudojimo mechanizmas 
būti pritaikytas atsižvelgiant į 
neatidėliotiną padėtį. Todėl turėtų būti 
nustatytas realus galutinis terminas 
suteiktai finansinei paramai panaudoti.

Pagrindimas

Terminai turi atitikti katastrofos nulemtas aplinkybes.

Pakeitimas 6
1 straipsnio 2 dalies c punktas

c) visuomenės sveikatos krizės; Išbraukta.

Pagrindimas

Nederėtų per daug išplėsti taikymo srities. Tai susilpnintų Bendrijos veiksmų laisvę 
pagrindinėse solidarumo fondo srityse, kuriose Sąjunga norėtų parodyti finansinį solidarumą. 
Prevencinės priemonės sveikatos srityje, žinoma, pageidautinos, bet nepriklauso Bendrijos 
katastrofų fondo kompetencijai, kuri apima tiesioginių materialinių nuostolių, padarytų 
viešajai nuosavybei, atlyginimą. Tai iškreiptų tikslią fondo taikymo sritį.

Pakeitimas 7
2 straipsnio 2 dalis

Tačiau net jei netenkinami šie kiekybiniai 
kriterijai, Komisija, esant išimtinėms ir 
visiškai pateisinamoms aplinkybėms, gali 
pripažinti, kad didelė nelaimė įvyko 
reikalavimus atitinkančios valstybės 
teritorijoje.

Teroro išpuolio atveju Komisija, sutikus 
Europos Parlamentui ir Tarybai, esant 
išimtinėms ir visiškai pateisinamoms 
aplinkybėms, gali pripažinti, kad didelė 
nelaimė įvyko reikalavimus atitinkančios 
valstybės teritorijoje, net jei netenkinami 
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kiekybiniai kriterijai.

Pagrindimas

Teroro išpuoliai gali sukelti sunkius padarinius gyventojams ir infrastruktūros 
funkcionavimui, kurių neįmanoma įvertinti vien materialiniais nuostoliais. ES turi turėti 
galimybę parodyti politinį solidarumo ženklą panaudodama fondą, kai valstybė narė ypač 
nukenčia nuo teroro išpuolio. Komisijos nuomone paremtus politinius fondo panaudojimo 
motyvus, neatitinkančius kiekybinio kriterijaus, reikėtų atmesti.

Pakeitimas 8
4 straipsnio b punktas

b) skubi medicininė pagalba ir priemonės, 
skirtos apsaugoti gyventojus nuo grėsmės 
sveikatai, įskaitant skiepų, vaistų, 
medicinos priemonių ir įrangos, 
naudojamų krizės metu, pristatymą;

Išbraukta.

Pagrindimas

Nederėtų per daug išplėsti taikymo srities. Tai susilpnintų Bendrijos veiksmų laisvę
pagrindinėse solidarumo fondo srityse, kuriose Sąjunga norėtų parodyti finansinį solidarumą. 
Prevencinės priemonės sveikatos srityje, žinoma, pageidautinos, bet netinka priemonei, kuri 
skirta atkurti krizių ir katastrofų apimtus regionus ir mažinti žmonių skurdą juose.

Pakeitimas 9
11 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės naudos gavėjos stengiasi gauti 
visą galimą kompensaciją iš trečiųjų šalių.

2. Iš principo, ypač pramonės ir 
technologinių katastrofų atveju, turi būti 
taikomas principas „teršėjas moka“. 
Todėl valstybės naudos gavėjos turi 
įrodyti, kad jos stengiasi gauti visą galimą 
kompensaciją iš trečiųjų šalių.

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad solidarumo fondas netaptų priemone, leidžiančia katastrofą sukėlusius 
asmenis atleisti nuo atsakomybės. Todėl valstybės narės turi būti raginamos sukurti efektyvius 
teisinius pagrindus ir teisės sistemą, kuo labiau užtikinančią atsakomybę pramonės nelaimių 
atveju.
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Pakeitimas 10
15 straipsnis

1. Jeigu tuo metu, kai buvo pateiktas 
pasiūlymas pagal 8 straipsnį, Fonde tiems 
metams likusių finansinių išteklių 
nepakanka skirti reikiamos finansinės 
paramos sumą, Komisija gali siūlyti, kad 
skirtumas būtų finansuojamas iš kitų metų 
Fondo finansinių asignavimų.

1. Jeigu tuo metu, kai buvo pateiktas 
pasiūlymas pagal 8 straipsnį, Fonde tiems 
metams likusių finansinių išteklių 
nepakanka skirti reikiamos finansinės 
paramos sumą, Komisija gali siūlyti, kad 
skirtumas būtų finansuojamas iš dvejų iš 
eilės metų Fondo finansinių asignavimų.

2. Visais atvejais laikomasi viso metinio 
Fondo biudžeto ribų tais metais, kai įvyko 
nelaimė, ir kitais metais.

2. Visais atvejais laikomasi viso metinio 
Fondo biudžeto ribų tais metais, kai įvyko 
nelaimė, ir kitus dvejus metus.

Pagrindimas

Fondo taikymo sritis turėtų būti išplėsta ir geografine, ir temine prasme, t. y. daugėja 
situacijų, kur galima panaudoti fondą. Tačiau nėra galimybių padidinti finansinį fondo 
aprūpinimą. Siekiant įveikti šį neatitikimą, reikia didinti fondo finansinio valdymo lankstumą. 
Paprastai išmokama tik dalis maksimalios metinės 1 mlrd. eurų sumos. Siekiant, kad Sąjunga 
būtų pajėgi imtis veiksmų ir ekstremaliose situacijose, neperžengdama savo finansinių ribų, 
maksimali suma turi būti skaičiuojama trejiems, o ne dvejiems metams.

Pakeitimas 11
17 straipsnio 2 dalis

2. Jeigu valstybė naudos gavėja neatitinka 
10 straipsnio 3 dalyje numatytų sąlygų, 
Komisija gali pareikalauti valstybės naudos 
gavėjos grąžinti atlyginti visą gautą 
finansinę paramą arba jos dalį.

2. Jeigu valstybė naudos gavėja neatitinka 
10 straipsnio 3 dalyje arba 11 straipsnio 
2 dalyje numatytų sąlygų, Komisija gali 
pareikalauti valstybės naudos gavėjos 
grąžinti atlyginti visą gautą finansinę 
paramą arba jos dalį.

Pagrindimas

Jei valstybė naudos gavėja nepasinaudotų galimybėmis imtis visų priemonių gauti 
kompensacijas iš trečiųjų šalių (o tai paprastai užtrunka ilgai), Komisija, nustačiusi, kad 
priemonių nebuvo imtasi, turi turėti galimybę taikyti veiksmingas sankcijas.
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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,
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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.
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Maßvolle Flexibilität der Finanzausstattung
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.
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Dies bedeutet, dass der Fonds nur dann eingesetzt wird, wenn der Schaden nicht von Dritten 
übernommen werden kann.
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.


