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Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie
(COM(2005)0108 – C6-0093/2005 – 2005/0033(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2005)0108)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 159, lid 3 en 181 A, lid 2 van het EG-Verdrag, 
op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend 
(C6-0093/2005),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 5 september 2002 over overstromingen in 
Midden-Europa2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 8 september 2005 over natuurrampen (branden en 
overstromingen) in Europa deze zomer3,

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 1 bis (nieuw)

(1 bis) Het Solidariteitsfonds verleent aan 
de Gemeenschap bij grote rampen of 
ernstige crisissituaties meer armslag. 
Aldus moet een wezenlijke bijdrage ertoe
worden geleverd dat de Unie beter en 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
2 PB C 272 E van 13.11.2003, blz. 471.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0334.
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doelgerichter handelt op gebieden waarop 
de burgers een ingrijpen van de Unie 
verwachten. Derhalve moet met name 
erop worden gelet dat samenhang bestaat 
tussen het toepassingsgebied en de 
omvang van de financiële middelen van 
het Fonds, opdat de Gemeenschap onder 
alle omstandigheden in een grotere en 
steeds groter wordende Unie aan de 
verwachtingen van de burgers kan 
voldoen. Dit betekent enerzijds dat een te 
grote verruiming van het 
toepassingsgebied moet worden 
voorkomen en dat anderzijds de 
Gemeenschap op de duidelijke 
afgebakende toepassingsgebieden, zelfs in 
bijzondere crisisjaren, over toereikende 
middelen moet beschikken. 

Motivering

Het nieuwe Solidariteitsfonds voorziet in een toepassingsgebied dat meer vraagstukken 
beslaat en de facto door het begin van de toetredingsonderhandelingen met nieuwe landen, 
zoals Turkije, geografisch ruimer wordt bij een gelijke omvang van de financiële middelen. 
Dit bergt het risico in zich dat bij de burgers van de Unie nieuwe onvervulbare verwachtingen 
ontstaan. Aan dit risico moet door een flexibel gebruik van de middelen en een duidelijk 
afgebakend toepassingsgebied het hoofd worden geboden. 

Amendement 2
Overweging 3

(3) Grote rampen of ernstige crisissituaties 
kunnen natuurlijke, industriële of 
technologische oorzaken hebben, 
waaronder verontreiniging van de zee en 
gevaren als gevolg van straling, of kunnen 
ontstaan door noodsituaties op het gebied 
van de volksgezondheid, met name een 
officieel erkende grieppandemie, of
terroristische aanslagen. De bestaande 
instrumenten op het gebied van 
economische en sociale cohesie maken de 
financiering mogelijk van maatregelen om 
risico’s te voorkomen of verwoeste 
infrastructuur te herstellen. Via het 
Europees Solidariteitsfonds, dat opgericht 
werd bij Verordening (EG) nr. 2012/2002, 

(3) Grote rampen of ernstige crisissituaties 
kunnen natuurlijke, industriële of 
technologische oorzaken hebben, 
waaronder verontreiniging van de zee en 
gevaren als gevolg van straling, of kunnen 
ontstaan door terroristische aanslagen. De 
bestaande instrumenten op het gebied van 
economische en sociale cohesie maken de 
financiering mogelijk van maatregelen om 
risico’s te voorkomen of verwoeste 
infrastructuur te herstellen. Via het 
Europees Solidariteitsfonds, dat opgericht 
werd bij Verordening (EG) nr. 2012/2002, 
kan de Gemeenschap noodhulp 
mobiliseren om te voldoen aan de directe 
behoeften van de bevolking en bij te 
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kan de Gemeenschap noodhulp 
mobiliseren om te voldoen aan de directe 
behoeften van de bevolking en bij te 
dragen aan het snelle herstel van 
beschadigde belangrijke infrastructuur, 
zodat de economische activiteit in 
getroffen gebieden kan worden hervat. Het 
Solidariteitsfonds is echter voornamelijk 
bedoeld voor natuurrampen. De 
Gemeenschap moet ook de mogelijkheid 
hebben hulp te verlenen bij crises die niet 
door de natuur veroorzaakt zijn.

dragen aan het snelle herstel van 
beschadigde belangrijke infrastructuur, 
zodat de economische activiteit in 
getroffen gebieden kan worden hervat. Het 
Solidariteitsfonds is echter voornamelijk 
bedoeld voor natuurrampen. De 
Gemeenschap moet ook de mogelijkheid 
hebben hulp te verlenen bij crises die niet 
door de natuur veroorzaakt zijn.

Motivering

De financiering van preventieve maatregelen op het gebied van de volksgezondheid is zeker 
wenselijk maar dit valt niet onder de communautaire verantwoordelijkheid van een 
rampenfonds dat is gericht op het wegwerken van directe fysieke schade aan collectieve 
goederen. Hierdoor zou het precies afgebakende toepassingsgebied van het Fonds 
verwateren.

Amendement 3
Overweging 5

(5) Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel worden maatregelen 
in het kader van deze verordening beperkt 
tot grote rampen. De definitie daarvan 
hangt af van het gebied, maar er moet een 
zekere politieke flexibiliteit mogelijk zijn 
voor gevallen waarin de gevolgen van een 
ramp bijzonder ernstig zijn, maar deze 
vanwege de aard van de ramp niet op 
basis van louter de fysieke schade kunnen 
worden beoordeeld, zoals bijvoorbeeld met 
name het geval is bij grote gevaren voor 
de volksgezondheid of terroristische 
aanslagen. Er zal rekening worden 
gehouden met de bijzondere situatie van 
afgelegen en geïsoleerde gebieden, zoals 
de insulaire en ultraperifere gebieden.

(5) Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel worden maatregelen 
in het kader van deze verordening beperkt 
tot grote rampen. De definitie daarvan 
hangt af van het gebied. Bij een 
terroristische aanslag moet de 
Gemeenschap ook kunnen reageren op 
gevallen waarin de fysieke schade
weliswaar niet voldoet aan het 
kwantitatieve criterium  om op het Fonds 
een beroep te kunnen doen, maar de 
gevolgen van de aanslag zo ernstig zijn dat 
communautaire solidariteit dringend 
geboden is. Er zal rekening worden 
gehouden met de bijzondere situatie van 
afgelegen en geïsoleerde gebieden, zoals 
de insulaire en ultraperifere gebieden.

Motivering

Dat het Fonds kan worden ingezet op basis van een niet nader afgebakend politiek oordeel, 
moet worden afgekeurd. De Gemeenschap moet zich echter solidair kunnen tonen om een 
politiek signaal af te geven, wanneer een lidstaat ernstig wordt getroffen door een 
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terroristische aanslag. In dat geval hoeft in buitengewone omstandigheden de fysieke schade 
niet persé aan het kwantitatieve criterium te voldoen om, willen er middelen uit het Fonds 
worden vrijgemaakt. Preventieve maatregelen op het gebied van de volksgezondheid zijn 
wenselijk maar vallen niet onder de communautaire verantwoordelijkheid van een 
rampenfonds. Hierdoor zou het precies afgebakende toepassingsgebied van het Fonds 
verwateren.

Amendement 4
Overweging 10

(10) Voorzichtig financieel beheer is 
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de 
Gemeenschap hulp kan blijven verlenen als 
zich in hetzelfde jaar meerdere grote 
rampen voordoen.

(10) Voorzichtig financieel beheer is 
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de 
Gemeenschap hulp kan blijven verlenen als 
zich in hetzelfde jaar of in de twee 
daaropvolgende jaren meerdere grote 
rampen voordoen.

Motivering

Het toepassingsgebied van het Fonds dient zowel geografisch als thematisch te worden 
verruimd, dat wil zeggen dat het aantal situaties waarin op het Fonds een beroep kan worden 
gedaan, toeneemt. Tegelijkertijd bestaat er echter geen speelruimte voor de verhoging van de 
financiële middelen van het Fonds. Om deze tegenspraak op te heffen, moet de flexibiliteit van 
het financieel beheer worden vergroot, opdat de Unie ook in twee opeenvolgende jaren met 
veel rampen tot handelen in staat blijft.

Amendement 5
Overweging 12

(12) De mechanismen voor betaling en 
besteding van de subsidies in het kader van 
deze verordening moeten zijn aangepast 
aan het spoedeisende karakter van de 
situatie. Daarom moet een termijn worden 
vastgesteld waarbinnen de toegekende 
financiële steun moet worden gebruikt.

(12) De mechanismen voor betaling en 
besteding van de subsidies in het kader van 
deze verordening moeten zijn aangepast 
aan het spoedeisende karakter van de 
situatie. Daarom moet een realistische
termijn worden vastgesteld waarbinnen de 
toegekende financiële steun moet worden 
gebruikt.

Motivering

De termijnen moeten worden afgestemd op de door de ramp ontstane omstandigheden.

Amendement 6
Artikel 1, lid 2, letter c)
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c) gevaren voor de volksgezondheid; schrappen

Motivering

Het toepassingsgebied mag niet te ruim worden. Hierdoor zou de het vermogen tot handelen 
van de Gemeenschap op de basisgebieden van het Solidariteitsfonds worden verzwakt doordat 
de Unie zich financieel solidair wil tonen. Preventieve maatregelen op het gebied van de 
gezondheid zijn zeker wenselijk, maar vallen niet onder de verantwoordelijkheid van een
rampenfonds dat is gericht op het verhelpen van de ontstane directe fysieke schade aan 
collectieve goederen. Aldus zou het precies afgebakende toepassingsgebied van het Fonds 
verwateren.

Amendement 7
Artikel 2, alinea 2

Ook wanneer niet is voldaan aan deze 
kwantitatieve criteria kan de Commissie in 
naar behoren gemotiveerde 
uitzonderingsgevallen een rampsituatie in 
een in aanmerking komend land als “grote 
ramp” bestempelen.

Bij een terroristische aanslag kan de 
Commissie, in overleg met het Europees 
Parlement en de Raad, in naar behoren 
gemotiveerde uitzonderingsgevallen een 
rampsituatie in een in aanmerking komend 
land als “grote ramp” bestempelen, ook 
wanneer niet is voldaan aan de
kwantitatieve criteria..

Motivering

Terroristische aanslagen kunnen zeer ernstige gevolgen voor de bevolking en de werking van 
de infrastructuur hebben, die niet alleen op grond van de fysieke schade kunnen worden 
geëvalueerd. De EU dient de mogelijkheid te hebben ook een sterk politiek signaal van 
solidariteit af te geven door het inzetten van het Fonds wanneer een lidstaat bijzonder ernstig 
door een terroristische aanslag is getroffen. Een algemeen politiek oordeel van de Commissie 
over het inzetten van het Fonds zonder dat aan het kwalitatieve criterium is voldaan, is 
daarentegen onaanvaardbaar.

Amendement 8
Artikel 4, letter b)

b) medische noodhulp en maatregelen om 
de bevolking te beschermen tegen gevaren 
voor de volksgezondheid, waaronder de 
kosten van vaccins, medicijnen, medische 
producten, apparatuur en infrastructuur 
die tijdens een noodsituatie gebruikt 
worden;

schrappen
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Motivering

Het toepassingsgebied mag niet te ruim worden. Hierdoor zou de het vermogen tot handelen 
van de Gemeenschap op de basisgebieden van het Solidariteitsfonds worden verzwakt doordat 
de Unie zich financieel solidair wil tonen. Preventieve maatregelen op het gebied van de 
gezondheid zijn zeker wenselijk, maar horen niet thuis in een instrument dat is gericht op de 
wederopbouw en de leniging van de nood van de getroffen mensen in door crises en rampen 
getroffen gebieden.

Amendement 9
Artikel 11, lid 2

2. Begunstigde landen dienen te streven 
naar alle mogelijke vergoedingen door 
derden.

2. In beginsel moet, vooral bij industriële 
en technologische rampen, het principe 
worden toegepast dat de vervuiler betaalt. 
Begunstigde landen dienen derhalve te
bewijzen dat zij streven naar alle mogelijke 
vergoedingen door derden.

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat het Solidariteitsfonds niet ertoe leidt dat degene die voor 
een ramp verantwoordelijk is, van zijn aansprakelijkheid wordt bevrijd. De lidstaten moeten 
derhalve ertoe worden aangespoord een doelmatig juridisch kader en rechtsstelsel in het 
leven te roepen waarmee de aansprakelijkheid in het geval van industriële rampen zo goed 
mogelijk geregeld wordt.

Amendement 10
Artikel 15

1. Wanneer op het moment dat 
overeenkomstig artikel 8 een voorstel 
wordt ingediend, de resterende financiële 
middelen van het fonds voor dat jaar niet 
toereikend zijn voor de hulp die nodig 
wordt geacht, kan de Commissie 
voorstellen dat het verschil uit het fonds 
van het volgende jaar gefinancierd wordt.

1. Wanneer op het moment dat 
overeenkomstig artikel 8 een voorstel 
wordt ingediend, de resterende financiële 
middelen van het fonds voor dat jaar niet 
toereikend zijn voor de hulp die nodig 
wordt geacht, kan de Commissie 
voorstellen dat het verschil uit het fonds 
van de twee daaropvolgende jaren
gefinancierd wordt.

2. Het totale begrotingsplafond van het 
fonds dat is vastgesteld voor het jaar 
waarin de ramp zich voordoet en dat voor 
het volgende jaar, mag in geen geval 
overschreden worden.

2. Het totale begrotingsplafond van het 
fonds dat is vastgesteld voor het jaar 
waarin de ramp zich voordoet en dat voor 
de twee daaropvolgende jaren, mag in 
geen geval overschreden worden.
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Motivering

Het toepassingsgebied van het Fonds dient zowel geografisch als thematisch te worden 
verruimd, dat wil zeggen dat het aantal situaties waarin op het Fonds een beroep kan worden 
gedaan, toeneemt. Tegelijkertijd bestaat er echter geen speelruimte voor de verhoging van de 
financiële middelen van het Fonds. Om deze tegenspraak op te heffen, moet de flexibiliteit van 
het financieel beheer worden vergroot. In de regel wordt slechts een klein gedeelte van het 
begrotingsplafond van 1 miljard per jaar uitbetaald. Opdat de Unie ook in extreme situaties 
kan handelen zonder haar financiële kader te buiten te gaan, dient het begrotingsplafond over 
drie jaar in plaats van over twee jaar te worden berekend. 

Amendement 11
Artikel 17, lid 2

2. Wanneer een begunstigd land niet 
voldoet aan artikel 10, lid 3, kan de 
Commissie eisen dat het begunstigde land 
de subsidie geheel of gedeeltelijk 
terugbetaalt.

2. Wanneer een begunstigd land niet 
voldoet aan artikel 10, lid 3 of artikel 11, 
lid 2 kan de Commissie eisen dat het 
begunstigde land de subsidie geheel of 
gedeeltelijk terugbetaalt.

Motivering

Voor het geval een begunstigd land verzuimt te streven naar alle mogelijke vergoedingen 
door derden (hetgeen in de regel veel tijd kan vergen), moet de Commissie over doelmatige 
sancties beschikken, wanneer een dergelijk verzuim wordt vastgesteld.
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TOELICHTING

Achtergrond en aanleiding

Naar aanleiding van de verschrikkelijke overstromingen in de zomer van 2002 heeft de 
Gemeenschap op zeer korte termijn een nieuw instrument, het zogenaamde Solidariteitsfonds, 
in het leven geroepen om lidstaten en regio's die door grote natuurrampen worden getroffen, 
financieel te steunen.

Sedert 2002 werd 16 keer steun uit het Solidariteitsfonds verleend en er is dus gebleken dat 
aan dergelijke steun behoefte bestaat.

Het huidige instrument behoeft echter enkele verbeteringen om de financiële afwikkeling te 
optimaliseren, het toepassingsgebied op de nieuwe uitdagingen af te stemmen en oneigenlijke 
aanvragen te voorkomen. De Raad dient op voorstel van de Commissie de vigerende 
verordening uiterlijk 31 december 2006 te herzien.

Het voorstel voor een herzien Solidariteitsfonds past in een chronologische reeks maatregelen 
van de Gemeenschap die gericht is op het verhelpen van de gevolgen van natuurrampen, 
industriële ongevallen, gevaren voor de volksgezondheid en terroristische aanslagen:

• ter voorkoming van rampen dienen de structuurfondsen die preventieve maatregelen
medefinancieren, bijvoorbeeld ter voorkoming van overstromingen;

• om bij een ramp onmiddellijk noodhulp te kunnen verlenen, stelt de Commissie een 
verordening tot instelling van een instrument voor snelle respons en paraatheid bij 
ernstige noodsituaties voor;

• om een deel van de overheidsuitgaven van een lidstaat met het oog op het voorlopig 
verhelpen van de eerste schade van een ramp solidair over te nemen, moet vervolgens 
onder bepaalde voorwaarden het Solidariteitsfonds worden ingezet.

Dankzij het instrument kan de EU door haar maatregelen beter inspelen op de belangen van 
de burgers van de Unie. Aldus draagt zij bij tot het dichten van de kloof tussen de 
verwachtingen van de burgers van de Unie en het communautaire beleid.

Het Commissievoorstel

Tot dusverre was de EU niet in staat om de getroffen mensen en hun regio's in crisissituaties 
ten gevolge van industriële ongevallen (zoals het ongeluk met de tanker "Prestige") of 
terroristische aanslagen (zoals in juli 2005 in Londen en in 2004 in Madrid) financieel bij te 
staan door een deel van de overheidsuitgaven voor het verhelpen van de schade over te 
nemen. 

Op grond van het huidige Solidariteitsfonds, dat uitsluitend bestemd is voor natuurrampen, 
stelt de Commissie derhalve voor het toepassingsgebied ervan te verruimen tot:
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• terroristische aanslagen,

• industriële en technologische rampen,

• crisissituaties op het gebied van de volksgezondheid, zoals pandemieën.

Het geografische toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds (lidstaten of kandidaatlanden 
die met de Europese Unie over hun toetreding onderhandelen) blijft de jure ongewijzigd, 
maar door het begin van toetredingsonderhandelingen met weer twee nieuwe landen (Turkije 
en Kroatië) wordt het geografische toepassingsgebied de facto verruimd.

Voorts is de Commissie voornemens om met het nieuwe voorstel de transparantie ten aanzien 
van de aanwending van het Fonds te vergroten door de criteria als volgt te wijzigen:

• verlaging van de drempel om bij schade een beroep te kunnen doen op het Fonds van 
de huidige 0,6% van het BBP tot 0,5% van het BBP, respectievelijk van 3 miljard 
euro tot 1 miljard euro;

• afschaffing van het criterium van "buitengewone regionale ramp";

• invoering van een politiek criterium voor onvoorziene en buitengewone situaties.

Een doelmatigere en snellere aanwending van het Fonds moet door de volgende maatregelen 
worden gewaarborgd:

• snellere steun voor de betrokken lidstaten dankzij een voorschot van 5% van de 
geschatte totale schade;

• invoering van termijnen voor elk stadium van de aanwending om vertragingen te 
voorkomen;

• invoering van een begroting voor technische steun met een bovengrens van 0,20% van 
de voor het betrokken jaar beschikbare financiële middelen.

Bovendien mag het Fonds niet worden gecumuleerd met andere financieringsbronnen en mag 
het steunbedrag niet hoger zijn dan 50% van de totale schade waarvoor de getroffen staat  
moet opkomen.

Voorstellen van uw rapporteur

Uw rapporteur deelt de opvatting van de Commissie dat het Solidariteitsfonds op de 
veranderde uitdagingen moet worden afgestemd en dat de aanwending voor verbetering 
vatbaar is.

Derhalve juicht hij het Commissievoorstel toe, maar vindt dat wijzigingen nodig zijn die in 
het voorstel moeten worden opgenomen:
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Precieze afbakening van het verruimde toepassingsgebied

Uw rapporteur is het in beginsel eens met de thematische uitbreiding van het 
toepassingsgebied. De Unie krijgt aldus in crisissituaties die voortvloeien uit nieuwe 
potentiële bedreigingen, zoals ernstige industriële ongevallen waaronder ongevallen met 
tankers, of bij terroristische aanslagen de zo dringend nodige armslag.

Het toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds mag echter niet te ruim worden om geen 
verkeerde verwachtingen te wekken. Preventieve maatregelen op het gebied van de 
volksgezondheid zijn zeker wenselijk, maar horen niet thuis in een instrument dat is gericht 
op de wederopbouw en het lenigen van de nood van mensen in door crises en rampen 
getroffen gebieden. In het kader van het beleid inzake de volksgezondheid zijn de lidstaten 
bevoegd om zich adequaat op een pandemie voor te bereiden.

Beheerste flexibiliteit van de financiële middelen

Uw rapporteur wil bovendien benadrukken dat een zekere samenhang moet bestaan tussen het
geografisch en thematisch verruimde toepassingsgebied enerzijds en de omvang van de 
financiële middelen anderzijds. Enerzijds moet het Solidariteitsfonds helpen in nieuwe 
crisissituaties, anderzijds moet er echter ook in Turkije en Kroatië als nieuwe kandidaatlanden 
kunnen worden geïntervenieerd. Dit is met name ten aanzien van Turkije van bijzonder
belang, aangezien dit land niet alleen een grote bevolking heeft, maar er ook een groot 
aardbevingsrisico bestaat.

Volgens cijfers van de Commissie geven de daadwerkelijk benodigde financiële middelen van 
jaar tot jaar grote schommelingen te zien (2002: 728.000 miljoen euro; 2003: 19.600 miljoen 
euro) en lagen zij in 2004 ver onder het beschikbare maximum. Toch kan niet worden 
uitgesloten dat de behoefte in extreme rampjaren op grond van het veel ruimere 
toepassingsgebied boven het jaarlijkse bedrag van 1 miljard euro zal liggen. Derhalve moeten 
de financiële middelen van het Fonds flexibel genoeg zijn, opdat adequaat op dergelijke 
gevallen kan worden gereageerd.

Uw rapporteur stelt derhalve voor dat in het geval van een buitengewoon zwaar rampjaar 
gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare middelen voor de twee daaropvolgende 
jaren. Binnen de drie opeenvolgen jaren mag echter het begrotingsplafond van jaarlijkse 
driemaal 1 miljard euro niet worden overschreden.

Strikte criteria voor de aanwending van het Fonds

De Commissie wil met het nieuwe Solidariteitsfonds de transparantie van de 
aanwendingscriteria vergroten. Derhalve pleit zij voor het afschaffen van de uitzonderingen 
voor kleinere rampen met een gelijktijdige verlaging van de drempel. Uw rapporteur is van 
oordeel dat deze beide maatregelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en de 
uitzondering voor rampen van een geringere omvang slechts kunnen worden afgeschaft, 
indien de drempel ingrijpend wordt verlaagd, zoals de Commissie voorstelt.

In dit verband is het echter onbegrijpelijk dat de Commissie kan handelen naar eigen politiek 
goeddunken. Het is onaanvaardbaar dat bij niet nader gedefinieerde buitengewone rampen de 
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Commissie kan besluiten steun te verlenen ook in gevallen waarin niet wordt voldaan aan het 
kwantitatieve criterium van 1 miljard euro respectievelijk 0,5% van het BBP.

Bepaalde politieke overwegingen waardoor het Fonds onder buitengewone omstandigheden 
ook kan worden ingezet, wanneer niet aan het kwantitatieve criterium wordt voldaan, zouden
alleen bij terroristische aanslagen mogen gelden. Terroristische aanslagen richten in sommige 
gevallen slechts beperkte fysieke schade aan, maar kunnen groot menselijk leed veroorzaken 
en ernstige psychologische uitwerkingen hebben. Derhalve zou de Unie, op initiatief van de
Commissie en in overleg met het Raad en het Europees Parlement, in dergelijke gevallen een 
beroep op het Fonds moeten kunnen doen als politiek signaal van solidariteit . 

Striktere toepassing van het beginsel dat de vervuiler betaalt

Voorts zou alleen dan een beroep moeten worden gedaan op het Fonds, wanneer geen 
schadeloosstelling kan worden verkregen van andere partijen, in het bijzonder van de 
veroorzaker van een crisis. Dit houdt in dat het Fonds alleen dan wordt aangewend, wanneer 
de schade niet door derden kan worden verholpen.

De lidstaten hebben de plicht, vooral bij industriële ongevallen, schadeloosstelling door 
derden te eisen. Dit dient nog duidelijker in de verordening tot uiting te komen. Wanneer 
duidelijk wordt dat een lidstaat zich niet genoeg voor schadeloosstelling door derden heeft 
ingezet, moet de Commissie over sanctiemogelijkheden beschikken om gedane betalingen 
terug te vorderen. 


