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PARLAMENT EUROPEJSKI

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
  większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej
(COM(2005)0108 – C6-0093/2005 – 2005/0033(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2005)0108)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2, art. 159 ust. 3 oraz art. 181 a ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z 
którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0093/2005),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 września 2002 r. w sprawie powodzi w Europie 
Środkowej2,

– uwzględniając swoją rezolucję w sprawie tegorocznych katastrof naturalnych (pożary i 
powodzie) w Europie z dnia 8 września 2005 r.3,

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0000/2005),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 1 a (nowy)

(1a) Fundusz Solidarności zwiększa 
możliwości działania Wspólnoty w 
przypadku klęsk lub poważnych sytuacji 
nadzwyczajnych. Powinien zatem w 
znacznym stopniu przyczynić się do 
skuteczniejszego i lepiej ukierunkowanego 

  
1 Dotychczas nie opublikowano w Dzienniku Urzędowym.
2 Dz.U. C 272 E z 13.11.2002 r., str. 471.
3 Przyjęte teksty, P6_TA(2005)0334.
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działania Unii w dziedzinach, w których 
jej obywatele oczekują podjęcia takiego 
działania. Z tego względu należy zwrócić 
szczególną uwagę na zachowanie 
spójności pomiędzy zakresem stosowania 
a środkami finansowymi Funduszu, aby 
rozszerzona i nadal rozszerzająca się Unia 
mogła w każdych warunkach sprostać 
oczekiwaniom swoich obywateli. Oznacza 
to z jednej strony konieczność uniknięcia 
nadmiernego rozszerzenia zakresu 
stosowania, a z drugiej strony to, iż wobec 
jasno zdefiniowanego zakresu stosowania 
Wspólnota powinna dysponować 
wystarczającymi środkami, nawet w 
szczególnie kryzysowych latach.

Uzasadnienie

W ramach nowego Funduszu Solidarności przewidziano poszerzenie zakresu tematycznego
oraz de facto, wskutek podjęcia negocjacji akcesyjnych z nowymi państwami, na przykład z 
Turcją, poszerzenie zakresu terytorialnego, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych
środków finansowych. Powoduje to niebezpieczeństwo powstania oczekiwań ze strony 
obywateli, którym to oczekiwaniom Unia nie będzie w stanie sprostać. Należy zapobiec temu 
niebezpieczeństwu za pomocą elastycznego zarządzania środkami i ściśle zdefiniowanego 
zakresu zastosowania.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 3

(3) Poważne klęski lub sytuacje kryzysowe 
mogą powstać w wyniku katastrof 
naturalnych, przemysłowych i 
technologicznych, włączając w to 
zanieczyszczenia mórz i zagrożenia 
radiologiczne, lub w wyniku sytuacji 
nadzwyczajnych dotyczących zdrowia 
publicznego, w szczególności oficjalnie 
uznanych pandemii grypy, oraz aktów
terroryzmu. Istniejące instrumenty 
spójności gospodarczej i społecznej są w 
stanie finansować środki zapobiegania 
ryzyku i naprawę uszkodzonej 
infrastruktury. Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej ustanowiony 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 2012/2002 
pozwala Wspólnocie nieść pomoc w 

(3) Poważne klęski lub sytuacje kryzysowe 
mogą powstać w wyniku katastrof 
naturalnych, przemysłowych i 
technologicznych, włączając w to 
zanieczyszczenia mórz i zagrożenia
radiologiczne, lub w wyniku ataków 
terrorystycznych. Istniejące instrumenty 
spójności gospodarczej i społecznej są w 
stanie finansować środki zapobiegania 
ryzyku i naprawę uszkodzonej 
infrastruktury. Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej ustanowiony 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 2012/2002 
pozwala Wspólnocie nieść pomoc w 
mobilizowaniu służb ratowniczych w celu 
zaspokojenia pilnych potrzeb ludzi i 
przyczynienia się do krótkotrwałej 
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mobilizowaniu służb ratowniczych w celu 
zaspokojenia pilnych potrzeb ludzi i 
przyczynienia się do krótkotrwałej 
odbudowy ważnej infrastruktury, tak aby 
można było wznowić działalność 
gospodarczą w regionach dotkniętych 
klęską. Fundusz ten jest jednak 
ograniczony głównie do klęsk 
żywiołowych. Należy również ustanowić 
przepisy pozwalające Wspólnocie
interweniować w przypadku sytuacji 
kryzysowych nie będących naturalnego 
pochodzenia.

odbudowy ważnej infrastruktury, tak aby 
można było wznowić działalność 
gospodarczą w regionach dotkniętych 
klęską. Fundusz ten jest jednak 
ograniczony głównie do klęsk 
żywiołowych. Należy również ustanowić 
przepisy pozwalające Wspólnocie 
interweniować w przypadku sytuacji 
kryzysowych nie będących naturalnego 
pochodzenia.

Uzasadnienie

Finansowanie środków zapobiegawczych w dziedzinie ochrony zdrowia jest z pewnością 
pożądane, ale nie mieści się we wspólnotowym zakresie kompetencji funduszu katastrof, 
którego celem jest eliminacja powstałych bezpośrednich uszkodzeń fizycznych w odniesieniu 
do dóbr publicznych. Spowodowałoby to rozmycie ściśle określonego zakresu stosowania 
Funduszu.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 5

(5) Zgodnie z zasadą pomocniczości, 
działania określone w niniejszym 
rozporządzeniu powinny być ograniczone 
do poważnych klęsk. Powinny być one 
zdefiniowane zależnie od dziedziny; należy 
jednak umożliwić pewien stopień oceny 
politycznej w reagowaniu na zdarzenia, 
których konsekwencje są szczególnie 
poważne, ale ze względu na ich charakter 
nie mogą być oceniane wyłącznie na 
podstawie uszkodzeń fizycznych, jak w 
szczególności w przypadku sytuacji 
kryzysowych dotyczących zdrowia i aktów 
terroryzmu. Należy rozważyć szczególne 
sytuacje odległych i odizolowanych 
regionów, takich jak regiony wyspiarskie i 
peryferyjne.

(5) Zgodnie z zasadą pomocniczości, 
działania określone w niniejszym 
rozporządzeniu powinny być ograniczone 
do poważnych klęsk. Powinny być one 
zdefiniowane zależnie od dziedziny; w 
przypadku ataku terrorystycznego należy 
jednak umożliwić Wspólnocie reagowanie 
na zdarzenia, które powodują powstanie 
uszkodzeń fizycznych niespełniających
wprawdzie ilościowego kryterium 
uruchomienia Funduszu, ale których 
konsekwencje są tak poważne, że 
wymagają wspólnotowej solidarności. 
Należy rozważyć szczególne sytuacje 
odległych i odizolowanych regionów, 
takich jak regiony wyspiarskie i 
peryferyjne.

Uzasadnienie

Nie należy dopuścić do sytuacji, w której zakres władzy politycznej w sprawie uruchomienia 
Funduszu nie zostanie zdefiniowany. Jednakże w przypadku poważnego ataku 
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terrorystycznego na jedno z Państw Członkowskich Wspólnota powinna móc wysłać sygnał 
polityczny w postaci solidarnej postawy. W takich nadzwyczajnych przypadkach ilościowe 
kryterium uszkodzeń fizycznych niekoniecznie musi być spełnione dla uruchomienia 
Funduszu. Środki zapobiegawcze w dziedzinie ochrony zdrowia są z pewnością pożądane, ale 
nie mieszczą się we wspólnotowym zakresie kompetencji funduszu katastrof. Spowodowałoby 
to rozmycie ściśle określonego zakresu zastosowania Funduszu.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 10

(10) Wymagane jest rozsądne zarządzanie 
finansami dla zapewnienia możliwości 
zareagowania przez Wspólnotę, jeżeli w 
tym samym roku wydarzy się kilka 
poważnych klęsk.

(10) Wymagane jest rozsądne zarządzanie 
finansami dla zapewnienia możliwości 
zareagowania przez Wspólnotę, jeżeli w 
tym samym roku lub w dwóch kolejnych 
latach wydarzy się kilka poważnych klęsk.

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć zarówno tematyczny, jak i terytorialny zakres Funduszu, co wiąże się ze 
zwiększeniem liczby sytuacji, w których możliwe jest uruchomienie Funduszu. Jednocześnie 
nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych Funduszu. W celu usunięcia tej 
sprzeczności konieczne jest zwiększenie elastyczności zarządzania finansowego, aby Unia 
miała możliwość działania również w przypadku dwóch kolejnych lat obfitujących w klęski.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 12

(12) Mechanizmy dotyczące płatności i 
wykorzystania dotacji w ramach 
niniejszego rozporządzenia powinny 
odzwierciedlać pilność sytuacji. Dlatego 
należy określić termin na wykorzystanie 
przyznanej pomocy finansowej.

(12) Mechanizmy dotyczące płatności i 
wykorzystania dotacji w ramach 
niniejszego rozporządzenia powinny 
odzwierciedlać pilność sytuacji. Dlatego 
należy określić realistyczny termin na 
wykorzystanie przyznanej pomocy 
finansowej.

Uzasadnienie

Terminy powinny odpowiadać warunkom powstałym wskutek klęski.

Poprawka 6
Artykuł 1 ustęp 2 litera c)

c) sytuacje nadzwyczajne dotyczące 
zdrowia publicznego;

skreślona
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Uzasadnienie

Nie należy nadmiernie rozszerzać zakresu. Osłabiłoby to możliwości działania Wspólnoty w 
ramach głównych dziedzin Funduszu Solidarności, w których Unia chce okazać solidarność 
finansową. Środki zapobiegawcze w dziedzinie ochrony zdrowia są z pewnością pożądane, ale 
nie mieszczą się we wspólnotowym zakresie kompetencji funduszu katastrof, którego celem 
jest eliminacja powstałych bezpośrednich uszkodzeń fizycznych w odniesieniu do dóbr 
publicznych. Spowodowałoby to rozmycie ściśle określonego zakresu zastosowania Funduszu.

Poprawka 7
Artykuł 2 akapit drugi

Jednak nawet gdy te ilościowe kryteria nie 
są spełnione, Komisja może w 
wyjątkowych i odpowiednio 
uzasadnionych okolicznościach uznać 
wystąpienie poważnej klęski na terytorium 
uprawnionego państwa.

W przypadku ataku terrorystycznego
Komisja, w porozumieniu z Parlamentem 
Europejskim i Radą, może w 
wyjątkowych i odpowiednio 
uzasadnionych okolicznościach uznać 
wystąpienie poważnej klęski na terytorium 
uprawnionego państwa, nawet, gdy nie są 
spełnione kryteria ilościowe.

Uzasadnienie

Ataki terrorystyczne mogą mieć poważne skutki dla ludności i funkcjonowania infrastruktury, 
których nie da się ocenić wyłącznie na podstawie uszkodzeń fizycznych. W przypadku 
wystąpienia w jednym z Państw Członkowskich nadzwyczajnych szkód wynikających z ataku 
terrorystycznego Unia Europejska powinna mieć możliwość wysłania silnego sygnału 
solidarności w postaci uruchomienia Funduszu. Jednakże należy odrzucić możliwość 
podejmowania przez Komisję niezdefiniowanej decyzji politycznej w sprawie uruchomienia 
Funduszu bez spełnienia kryteriów ilościowych.

Poprawka 8
Artykuł 4 litera b)

b) natychmiastowa pomoc medyczna i 
środki ochrony ludności przed 
bezpośrednim zagrożeniem zdrowia, 
łącznie z wymianą szczepionek, leków, 
produktów medycznych i sprzętu 
medycznego wykorzystanych podczas 
sytuacji nadzwyczajnych;

skreślona

Uzasadnienie

Nie należy nadmiernie rozszerzać zakresu. Osłabiłoby to możliwość działania Wspólnoty w 
ramach głównych dziedzin Funduszu Solidarności, w których Unia chce okazać solidarność 
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finansową. Środki zapobiegawcze w dziedzinie ochrony zdrowia są z pewnością pożądane, ale 
nie mają żadnego związku z instrumentem służącym odbudowie i zaspokojeniu potrzeb 
poszkodowanej ludności w regionach dotkniętych klęskami i katastrofami.

Poprawka 9
Artykuł 11 ustęp 2

2. Państwa beneficjenci będą ubiegać się o 
wszelkie możliwe kompensaty od stron 
trzecich.

2. Z reguły należy stosować zasadę 
,,zanieczyszczający płaci”, w szczególności 
w odniesieniu do katastrof przemysłowych 
i technologicznych. Państwa beneficjenci 
powinny z tego względu udowodnić, iż 
ubiegają się o wszelkie możliwe 
kompensaty od stron trzecich.

Uzasadnienie

Należy zapewnić, że Fundusz Solidarności nie będzie służył zwolnieniu sprawców z 
odpowiedzialności za katastrofy. Należy zatem zachęcić Państwa Członkowskie do 
ustanowienia efektywnych ram prawnych i systemu prawnego, zapewniającego w możliwie 
szerokim zakresie odpowiedzialność sprawców w przypadkach katastrof przemysłowych.

Poprawka 10
Artykuł 15

1. W przypadku, gdy zostaje złożony 
wniosek na mocy art. 8, a pozostające 
środki finansowe dostępne na ten rok na 
Fundusz nie są wystarczające do pokrycia 
kwoty pomocy finansowej uważanej za 
niezbędną, Komisja może zaproponować, 
aby różnica była sfinansowana ze środków 
finansowych dostępnych na Fundusz w 
następnym roku.

1. W przypadku, gdy zostaje złożony 
wniosek na mocy art. 8, a pozostające 
środki finansowe dostępne na ten rok na 
Fundusz nie są wystarczające do pokrycia 
kwoty pomocy finansowej uważanej za 
niezbędną, Komisja może zaproponować, 
aby różnica była sfinansowana ze środków 
finansowych dostępnych na Fundusz w 
kolejnych dwóch latach.

2. Całkowity roczny pułap budżetowy na 
Fundusz w roku wystąpienia klęski i roku 
następnym jest przestrzegany w każdych 
okolicznościach.

2. Całkowity roczny pułap budżetowy na 
Fundusz w roku wystąpienia klęski i 
kolejnych dwóch latach jest przestrzegany 
w każdych okolicznościach.

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć zarówno tematyczny, jak i terytorialny zakres Funduszu, co wiąże się ze 
zwiększeniem liczby sytuacji, w których możliwe jest uruchomienie Funduszu. Jednocześnie 
nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych Funduszu. W celu usunięcia tej 
sprzeczności konieczne jest zwiększenie elastyczności zarządzania finansowego. Z reguły 
wypłacana będzie jedynie część pułapu maksymalnego, wynoszącego 1 miliard euro rocznie. 
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Aby Unia Europejska mogła działać również w sytuacjach ekstremalnych, nie wykraczając
poza swoje ramy finansowe, pułap maksymalny powinien być obliczany w odniesieniu do 
trzech, a nie dwóch lat.

Poprawka 11
Artykuł 17 ustęp 2

2. W przypadku, gdy państwo beneficjent 
nie dopełni wymogów art. 10 ust. 3 
Komisja może zażądać od państwa 
beneficjenta zwrotu całości lub części 
otrzymanej pomocy finansowej.

2. W przypadku, gdy państwo beneficjent 
nie dopełni wymogów art. 10 ust. 3 lub art. 
11 ust. 2, Komisja może zażądać od 
państwa beneficjenta zwrotu całości lub 
części otrzymanej pomocy finansowej.

Uzasadnienie

W przypadku, gdy państwo beneficjent zaniecha podjęcia wszelkich możliwych kroków w celu
uzyskania odszkodowania od strony trzeciej (co z reguły może wymagać więcej czasu), 
Komisja powinna dysponować efektywnym mechanizmem sankcji, jeżeli uzna, iż doszło do 
takiego zaniechania.
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UZASADNIENIE (w języku niemieckim)

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.


