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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av 
Europeiska unionens solidaritetsfond
(KOM(2005)0108 – C6-0093/2005 – 2005/0033(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2005)0108)1,

– med beaktande av artikel 251.2, artikel 159.3 och artikel 181 a.2 i EG-fördraget, i enlighet 
med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0093/2005),

– med beaktande av sin resolution av den 5 september 2002 om översvämningskatastrofen i 
Centraleuropa2,

– med beaktande av sin resolution av den 8 september 2005 om naturkatastrofer (bränder 
och översvämningar) i Europa denna sommar3,

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 1a (nytt)

(1a) Solidaritetsfonden ger gemenskapen 
handlingskraft i samband med katastrofer 
och större krissituationer. Den bör 
därmed på ett avgörande sätt bidra till att 
förbättra unionens insatser och göra dem 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 EUT C 272 E, 13.11.2003, s. 471.
3 Antagna texter, P6_TA(2005)0334.
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mer målinriktade på områden där 
medborgarna förväntar sig att unionen 
skall agera. Därför måste särskild vikt 
läggas vid att det råder samstämmighet 
mellan fondens tillämpningsområde och 
anslaget för fonden, så att gemenskapen 
under alla omständigheter kan uppfylla 
medborgarnas förväntningar i en 
utvidgad union som kommer att utvidgas 
ytterligare. Detta innebär dels att
tillämpningsområdet inte får bli alltför 
omfattande, dels att gemenskapen måste 
förfoga över tillräckliga medel för att 
kunna agera på det klart definierade 
tillämpningsområdet även under särskilt 
krisdrabbade år.

Motivering

Den nya solidaritetsfonden skall omfatta ett tillämpningsområde som utvidgas tematiskt och i 
praktiken även geografiskt genom att medlemskapsförhandlingar inleds med nya stater, t.ex. 
Turkiet. Samtidigt är anslaget för fonden oförändrat. Det innebär en risk för att 
unionsmedborgarna kan få nya förväntningar som unionen inte kan uppfylla. Denna risk bör 
förebyggas genom en flexibel hantering av medlen och ett klart definierat 
tillämpningsområde.

Ändringsförslag 2
Skäl 3

(3) Större katastrofer eller krissituationer 
kan ha sitt ursprung i natur-, industri- och 
teknikrelaterade händelser, inbegripet 
havsföroreningar och radiologiska hot, 
eller i hot mot folkhälsan eller 
terroristhandlingar. De befintliga 
instrumenten för ekonomisk och social 
sammanhållning medger finansiering av 
riskförebyggande åtgärder och 
återuppbyggande av förstörd infrastruktur. 
Europeiska unionens solidaritetsfond, som 
inrättades genom rådets förordning (EG) 
nr 2012/2002, gör det möjligt för 
gemenskapen att bidra till att 
räddningstjänster mobiliseras för att 
tillgodose människors akuta behov och 
bidra till återuppbyggnad på kort sikt av 

(3) Större katastrofer eller krissituationer 
kan ha sitt ursprung i natur-, industri- och 
teknikrelaterade händelser, inbegripet 
havsföroreningar och radiologiska hot, 
eller terroristattacker. De befintliga 
instrumenten för ekonomisk och social 
sammanhållning medger finansiering av 
riskförebyggande åtgärder och 
återuppbyggande av förstörd infrastruktur. 
Europeiska unionens solidaritetsfond, som 
inrättades genom rådets förordning (EG) 
nr 2012/2002, gör det möjligt för 
gemenskapen att bidra till att 
räddningstjänster mobiliseras för att 
tillgodose människors akuta behov och 
bidra till återuppbyggnad på kort sikt av 
förstörd viktig infrastruktur så att 
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förstörd viktig infrastruktur så att 
ekonomisk aktivitet kan återupptas i de 
katastrofdrabbade regionerna. Den fonden 
är emellertid främst inriktad på 
naturkatastrofer. Bestämmelser bör antas 
som möjliggör för gemenskapen att vidta 
åtgärder även vid krissituationer som inte 
har naturligt ursprung.

ekonomisk aktivitet kan återupptas i de 
katastrofdrabbade regionerna. Den fonden 
är emellertid främst inriktad på 
naturkatastrofer. Bestämmelser bör antas 
som möjliggör för gemenskapen att vidta 
åtgärder även vid krissituationer som inte 
har naturligt ursprung.

Motivering

En finansiering av förebyggande åtgärder på folkhälsoområdet är självklart önskvärd. Det 
faller dock inte under gemenskapens behörighet inom ramen för en katastroffond med syfte att 
åtgärda direkta materiella skador på offentlig egendom. Detta skulle urvattna fondens tydligt 
avgränsade tillämpningsområde. 

Ändringsförslag 3
Skäl 5

(5) I enlighet med subsidiaritetsprincipen 
bör åtgärder enligt denna förordning endast 
vidtas vid större katastrofer. Sådana bör 
definieras med utgångspunkt i typen av 
situation, varvid dock ett visst utrymme för 
politisk avvägning bör medges för att man 
skall kunna vidta åtgärder vid händelser 
vars verkningar är särskilt allvarliga men 
som till följd av sin art inte kan bedömas 
enbart på grundval av de fysiska 
skadorna, vilket exempelvis skulle vara 
fallet särskilt vid större hälsokriser och 
terroristhandlingar. Den specifika 
situationen för avlägsna och isolerade 
regioner, t.ex. öområden och yttersta 
randområden, bör beaktas.

(5) I enlighet med subsidiaritetsprincipen 
bör åtgärder enligt denna förordning endast 
vidtas vid större katastrofer. Sådana bör 
definieras med utgångspunkt i typen av 
situation. Om en terroristattack inträffar 
bör gemenskapen kunna vidta åtgärder 
även vid händelser som visserligen inte 
resulterar i materiella skador som 
uppfyller de kvantitativa villkoren för att 
medel skall frigöras från fonden men vars 
verkningar är så allvarliga att det krävs att 
gemenskapen visar sin solidaritet. Den 
specifika situationen för avlägsna och 
isolerade regioner, t.ex. öområden och 
yttersta randområden, bör beaktas.

Motivering

Det får inte finnas ett helt odefinierat utrymme för politisk avvägning när det gäller 
frigörandet av medel från fonden. Gemenskapen bör dock kunna visa sin solidaritet för att ge 
en politisk signal, om en medlemsstat drabbas allvarligt av en terroristattack. Under 
exceptionella omständigheter behöver de materiella skadorna i samband med en sådan 
händelse inte nödvändigtvis uppfylla de kvantitativa villkoren för att medel skall frigöras från 
fonden. Förebyggande åtgärder på folkhälsoområdet är önskvärda men faller inte under 
gemenskapens behörighet inom ramen för en katastroffond. Detta skulle urvattna fondens 
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tydligt avgränsade tillämpningsområde. 

Ändringsförslag 4
Skäl 10

(10) Det krävs en ansvarsfull finansiell 
förvaltning för att gemenskapen skall 
kunna ingripa om flera större katastrofer 
inträffar under samma år.

(10) Det krävs en ansvarsfull finansiell 
förvaltning för att gemenskapen skall 
kunna ingripa om flera större katastrofer 
inträffar under samma år eller två på 
varandra följande år.

Motivering

Fondens tillämpningsområde bör utvidgas både geografiskt och tematiskt. Det innebär att 
antalet situationer för vilka medel från fonden kan frigöras ökar. Samtidigt finns det 
emellertid inget utrymme för att öka fondens anslag. För att åtgärda denna motsägelsefulla 
situation bör flexibiliteten i den finansiella förvaltningen ökas, så att unionen kan agera 
handlingskraftigt även under två på varandra följande mycket krisdrabbade år.

Ändringsförslag 5
Skäl 12

(12) Förfarandena för utbetalning och 
användning av de bidrag som ges enligt 
denna förordning bör återspegla 
situationens brådskande karaktär. Därför 
bör en tidsfrist fastställas för utnyttjandet 
av det beviljade ekonomiska biståndet.

(12) Förfarandena för utbetalning och 
användning av de bidrag som ges enligt 
denna förordning bör återspegla 
situationens brådskande karaktär. Därför 
bör en realistisk tidsfrist fastställas för 
utnyttjandet av det beviljade ekonomiska 
biståndet.

Motivering

Tidsfristerna måste vara realistiska i förhållande till den situation som uppstått till följd av en 
katastrof.

Ändringsförslag 6
Artikel 1, punkt 2, led c

c) Hot mot folkhälsan. utgår

Motivering

Tillämpningsområdet bör inte göras alltför omfattande. Det skulle försvaga gemenskapens 
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handlingskraft på solidaritetsfondens huvudområden, där unionen vill visa sin finansiella 
solidaritet. Förebyggande åtgärder på folkhälsoområdet är självklart önskvärda men faller 
inte under gemenskapens behörighet inom ramen för en katastroffond med syfte att åtgärda 
direkta materiella skador på offentlig egendom. Detta skulle urvattna fondens tydligt 
avgränsade tillämpningsområde. 

Ändringsförslag 7
Artikel 2, stycke 2

Även om dessa kvantitativa villkor inte är 
uppfyllda får emellertid kommissionen, 
under exceptionella och vederbörligen 
motiverade omständigheter, fatta beslut om 
att en större katastrof har inträffat på ett 
biståndsberättigat lands territorium.

Om en terroristattack inträffar får 
emellertid kommissionen i samförstånd 
med Europaparlamentet och rådet, under 
exceptionella och vederbörligen 
motiverade omständigheter, fatta beslut om 
att en större katastrof har inträffat på ett 
biståndsberättigat lands territorium, även 
om de kvantitativa villkoren inte är 
uppfyllda.

Motivering

Terroristattacker kan få mycket allvarliga konsekvenser för befolkningen och infrastrukturen, 
vilka inte bara är att mäta i rent materiella skador. EU bör kunna ge uttryck för en stark 
politisk solidaritet genom att frigöra medel från fonden, om en medlemsstat skulle utsättas för 
en terroristattack. Kommissionens möjlighet att göra en generell politisk bedömning av 
huruvida medel från fonden skall frigöras, utan att de kvantitativa villkoren är uppfyllda, 
måste däremot avvisas.

Ändringsförslag 8
Artikel 4, led b

b) Omedelbara sjukvårdstjänster och 
åtgärder för att skydda befolkningen mot 
överhängande hot mot hälsan, inbegripet 
nyanskaffning av vacciner, läkemedel, 
medicinska produkter och medicinsk 
utrustning som förbrukats vid en 
nödsituation.

utgår

Motivering

Tillämpningsområdet bör inte göras alltför omfattande. Det skulle försvaga gemenskapens 
handlingskraft på solidaritetsfondens huvudområden, där unionen vill visa sin finansiella 
solidaritet. Förebyggande åtgärder på folkhälsoområdet är självklart önskvärda, men de hör 
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inte hemma i ett instrument som syftar till återuppbyggnad och hjälpinsatser för människor i 
kris- eller katastrofdrabbade områden.

Ändringsförslag 9
Artikel 11, punkt 2

2. Mottagarländerna skall söka all 
ersättning som är möjlig från tredje part.

2. Principiellt sett, och särskilt i samband 
med industri- eller teknikrelaterade 
katastrofer, skall principen om att 
förorenaren betalar tillämpas. 
Mottagarländerna måste därför bevisa att 
de söker all ersättning som är möjlig från 
tredje part.

Motivering

Solidaritetsfonden får inte medföra att de som vållat en katastrof fråntas sitt ansvar. 
Medlemsstaterna skall därför uppmanas att skapa effektiva rättsliga ramar och rättssystem 
som i så stor utsträckning som möjligt garanterar att ansvarigheten kan fastställas i händelse 
av en industriolycka.

Ändringsförslag 10
Artikel 15

1. Om vid den tidpunkt då ett förslag läggs 
fram enligt artikel 8 de återstående 
fondmedel som är tillgängliga för det året 
inte räcker till för att täcka det ekonomiska 
bistånd som anses nödvändigt, får 
kommissionen föreslå att mellanskillnaden 
finansieras genom de anslag som är 
tillgängliga från påföljande års fond.

1. Om vid den tidpunkt då ett förslag läggs 
fram enligt artikel 8 de återstående 
fondmedel som är tillgängliga för det året
inte räcker till för att täcka det ekonomiska 
bistånd som anses nödvändigt, får 
kommissionen föreslå att mellanskillnaden 
finansieras genom de anslag som är 
tillgängliga från de två påföljande årens
fond.

2. Det sammanlagda årliga budgettaket för 
fonden det år som katastrofen inträffat och 
det påföljande året skall under alla 
omständigheter respekteras.

2. Det sammanlagda årliga budgettaket för 
fonden det år som katastrofen inträffat och 
de två påföljande åren skall under alla 
omständigheter respekteras.

Motivering

Fondens tillämpningsområde bör utvidgas både geografiskt och tematiskt. Det innebär att 
antalet situationer för vilka medel från fonden kan frigöras ökar. Samtidigt finns det 
emellertid inget utrymme för att öka fondens anslag. För att åtgärda denna motsägelsefulla 
situation bör flexibiliteten i den finansiella förvaltningen ökas. Normalt sett utbetalas endast 
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en bråkdel av maxbeloppet på en miljard euro per år. För att unionen skall kunna agera 
handlingskraftigt även i en extrem situation, utan att överskrida de finansiella ramarna, bör 
maxbeloppet beräknas för tre år i stället för två år.

Ändringsförslag 11
Artikel 17, punkt 2

2. Om ett mottagarland inte iakttar 
bestämmelserna i artikel 10.3, får 
kommissionen kräva att mottagarlandet 
återbetalar hela eller en del av det 
ekonomiska bistånd som mottagits.

2. Om ett mottagarland inte iakttar 
bestämmelserna i artikel 10.3 eller 
artikel 11.2, får kommissionen kräva att 
mottagarlandet återbetalar hela eller en del 
av det ekonomiska bistånd som mottagits.

Motivering

Ifall en medlemsstat underlåter att söka all ersättning som är möjlig från tredje part (vilket 
vanligtvis kan ta relativt lång tid), måste kommissionen ha verkningsfulla påföljdsmöjligheter 
om den skulle konstatera en sådan försummelse.
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MOTIVERING

Bakgrund och skäl
Efter de förödande översvämningskatastroferna under sommaren 2002 upprättade 
gemenskapen snabbt ett nytt instrument, den s.k. solidaritetsfonden, med syftet att kunna ge 
bistånd till medlemsstater och regioner som har drabbats av större naturkatastrofer.
Sedan 2002 har bistånd beviljats 16 gånger från solidaritetsfonden. Det har därför visat sig att 
det finns ett behov av sådant stöd.
Det krävs emellertid en del förbättringar av det nuvarande instrumentet för att optimera 
användningen, anpassa tillämpningsområdet utifrån de nya utmaningarna och förhindra 
felaktiga ansökningar. På kommissionens förslag har rådet fått i uppdrag att se över den nu 
gällande förordningen senast den 31 december 2006.
Förslaget om en förändrad solidaritetsfond ingår i en kronologisk rad av gemenskapsåtgärder 
som syftar till att avhjälpa naturkatastrofer, industriolyckor, hälsohot och terroristattacker:

• Strukturfonderna används för att förebygga katastrofer och medfinansierar preventiva 
åtgärder, t.ex. i form av högvattenskydd.

• Kommissionen lägger fram ett förslag till förordning gällande ett instrument för snabb 
reaktion på större katastrofer och beredskap för att kunna ge omedelbar katastrofhjälp 
när det behövs.

• Under vissa förutsättningar bör därefter solidaritetsfonden kunna användas för en 
solidarisk delning av de offentliga utgifterna i syfte att provisoriskt åtgärda de 
omedelbara katastrofskadorna i en medlemsstat.

Genom instrumentet inriktar EU sina EU-åtgärder på sådant som verkligen är angeläget för 
EU-medborgarna. Därigenom bidrar EU till att överbrygga gapet mellan unionsmedborgarnas 
förväntningar och politiken på gemenskapsnivå.

Kommissionens förslag
Hittills har EU inte kunnat ge bistånd till de människor och regioner som har drabbats i de 
krissituationer som har uppstått till följd av industriolyckor (t.ex. oljeutsläppet från 
tankfartyget ”Prestige”) eller terroristattacker (t.ex. i juli 2005 i London eller i mars 2004 i 
Madrid) för att låta en del av de offentliga kostnaderna gå till omedelbara insatser för att 
åtgärda skadorna.
Med utgångspunkt från den nu gällande solidaritetsfonden, som enbart är avsedd för 
naturkatastrofer, föreslår kommissionen därför att det tematiska tillämpningsområdet utvidgas 
enligt följande:

• terroristattacker

• industri- och teknikrelaterade katastrofer

• hot mot folkhälsan såsom pandemier.
Solidaritetsfondens geografiska tillämpningsområde (medlemsstaterna eller de kandidatländer 
som deltar i anslutningsförhandlingar med Europeiska unionen) bör förbli oförändrat i 
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enlighet med lagstiftningen, men eftersom anslutningsförhandlingar redan har inletts med två 
nya stater (Turkiet och Kroatien) utvidgas i själva verket det geografiska 
tillämpningsområdet.
Med det nya förslaget har kommissionen också för avsikt att öka öppenheten när det gäller 
frigörandet av medel, genom att kriterierna ändras på följande sätt:

• Trösklarna för frigörande av medel från fonden ändras från 0,6 procent av landets 
BNP till 0,5 procent resp. från 3 000 000 000 EUR till 1 000 000 000 EUR.

• Kriteriet ”ovanligt allvarliga katastrofer i en region” avskaffas.

• Ett politiskt kriterium införs för oväntade och exceptionella fall.
Fondens genomförande skall bli effektivare och snabbare genom följande åtgärder:

• De drabbade medlemsstaterna kan få snabbare hjälp i och med att ett förskott 
motsvarande 5 procent av de totala skadorna kan beviljas.

• Tidsfrister införs för varje utnyttjandefas för att förhindra förseningar.

• Det införs en budget för tekniskt bistånd som ligger inom ramen för den övre gränsen 
på 0,20 procent av det finansieringsbelopp som är tillgängligt för det innevarande året.

Fonden kan dessutom inte kumuleras med andra finansieringskällor och får inte överskrida 
50 procent av de totala skador som den drabbade staten måste betala för.

Föredragandens förslag
Föredraganden anser liksom kommissionen att solidaritetsfonden måste anpassas utifrån de 
ändrade utmaningarna och att tillämpningen skulle kunna optimeras.
Föredraganden välkomnar därför kommissionens förslag, men menar ändå att det finns behov 
av vissa ändringar som måste tas med i förslaget:

En exakt avgränsning av det utvidgade tillämpningsområdet
Föredraganden är principiellt sett positiv till den tematiska utvidgningen av 
tillämpningsområdet. Därigenom kommer unionen att få den handlingsförmåga som så väl 
behövs i krissituationer som utgör nya potentiella hot, både i form av dramatiska 
industriolyckor och i form av oljeutsläpp från tankfartyg eller terroristattacker.

Solidaritetsfondens tillämpningsområde får emellertid inte utvidgas så mycket att det väcker 
fel förväntningar. Preventiva hälsoåtgärder är nog så bra, men lämpar sig inte för ett 
instrument som är avsett för återuppbyggnad och minskning av nödlidandet hos människor i 
kris- och katastrofdrabbade områden. När det gäller det hälsopolitiska området hör det till 
medlemsstaternas befogenhet att på lämpligt sätt förbereda sig för en pandemi.

Måttlig flexibilitet i fråga om anslagsbeloppet
Föredraganden skulle dessutom vilja framhålla att det måste råda en viss samstämmighet 
mellan tillämpningsområdet, som har utvidgats såväl geografiskt som tematiskt, och 
anslagsbeloppet. Solidaritetsfonden skall både täcka in en ny krissituation och kunna utnyttjas 
i Turkiet och Kroatien, de nya länder där det är aktuellt med anslutningsförhandlingar. 
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Särskilt när det gäller Turkiet är detta inte helt oväsentligt, eftersom det är ett land som både 
har en stor befolkning och en hög jordbävningsrisk.

Enligt kommissionens uppgifter varierar behovet av budgetmedel stort från år till år (2002: 
728 000 000 000 EUR; 2004: 19 600 000 000 EUR), och 2004 års budgetmedel låg långt 
under den maximala dragningsrätten på budgeten. Det kan emellertid inte uteslutas att 
behovet under extrema katastrofår överstiger det årliga beloppet på 1 000 000 000 EUR, 
eftersom tillämpningsområdet är så mycket mer omfattande. Med detta i åtanke måste fondens 
anslagsbelopp vara tillräckligt flexibelt för att man skall kunna reagera i tillräcklig omfattning 
i sådana fall.
Föredraganden föreslår därför att det under ett särskilt svårt katastrofår skall vara möjligt att 
använda sig av de båda följande årens dragningsrätter på budgeten. Budgetens övre gräns på 
1 000 000 000 EUR får emellertid inte överskridas varje år under tre år i rad.

Strikta kriterier för utnyttjande
Med den nya solidaritetsfonden vill kommissionen skapa ökad öppenhet när det gäller 
kriterierna för utnyttjande. Kommissionen förordar därför att undantagen för mindre 
katastrofer avskaffas om tröskelvärdet samtidigt sänks. Föredraganden anser att det är 
nödvändigt att koppla samman dessa båda åtgärder och att undantaget för mindre katastrofer 
endast kan avskaffas om det tröskelvärde som har föreslagits av kommissionen sänks 
betydligt.
I det här sammanhanget är det emellertid obegripligt att kommissionen kan tänka sig en 
politisk avvägning utan närmare specifikationer. Man kan inte utgå från att kommissionen 
skall kunna fastställa vilka katastrofer som är biståndsberättigade när de kvantitativa 
tröskelvärdena på 1 000 000 000 resp. 0,5 procent av BNP inte är uppfyllda om begreppet 
”ovanligt allvarliga katastrofer” inte närmare har definierats.

Den enda gången som det bör göras politiska avvägningar om fonden skall användas under 
ovanligt allvarliga omständigheter trots att det kvantitativa kriteriet inte är uppfyllt är i 
samband med terroristattacker. Terroristattackerna åstadkommer i vissa fall endast begränsade 
materiella skador, men de ger samtidigt upphov till stort mänskligt lidande och får allvarliga 
psykologiska konsekvenser. På kommissionens initiativ och i samförstånd med rådet och 
Europaparlamentet bör unionen i så fall kunna använda sig av solidaritetsfonden som ett 
politiskt uttryck för solidaritet.

Strikt tillämpning av principen om att den som orsakar skadorna betalar
Fonden skall dessutom endast utnyttjas om inte skadorna täcks från annat håll, och då framför 
allt av den som har orsakat krisen. Detta innebär att fonden bara kan utnyttjas när skadan inte 
övertas av tredje part.
Medlemsstaterna är skyldiga att kräva ersättning från tredje part, särskilt när det gäller 
industriolyckor. Detta bör uttryckas ännu tydligare i förordningen. Om det visar sig att staten 
inte har gjort tillräckliga ansträngningar för att få ersättning från den orsakande parten, måste 
kommissionen även ha tillgång till sanktionsmöjligheter för att kunna kräva tillbaka de gjorda 
betalningarna.
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