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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2017 

van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 in samenhang met het voorstel voor 

de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 

voor bijstand aan Italië 

(11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 

voor Atoomenergie, 

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 

Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 

algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 van de Raad1, en met name artikel 41, 

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, 

definitief vastgesteld op 1 december 20162, 

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot 

bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20203 (MFK-

verordening), 

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de 

samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer4, 

– gezien Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het 

stelsel van eigen middelen van de Europese Unie5, 

– gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2017, goedgekeurd door de 

Commissie op 26 juni 2017 (COM(2017)0541), 

– gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2017, 

vastgesteld door de Raad op 4 september 2017 en op dezelfde dag toegezonden aan het 

Europees Parlement (11813/2017 – C8-0304/2017), 

– gezien de artikelen 88 en 91 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0281/2017), 

                                                 
1  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 
2  PB L 51 van 28.2.2017. 
3  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884. 
4  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1. 
5  PB L 168 van 7.6.2014, blz. 105. 
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A. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 4 voor het jaar 2017 

betrekking heeft op de beschikbaarstelling van een bedrag van 1 196 797 579 EUR uit 

het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) voor het verlenen van bijstand aan 

Italië naar aanleiding van een reeks aardbevingen die zich tussen augustus 2016 en 

januari 2017 in de regio's Abruzzen, Lazio, Marche en Umbrië hebben voorgedaan; 

B. overwegende dat voor dit SFEU-dossier reeds een bedrag van 30 000 000 EUR is betaald 

door middel van een voorschot van de EU-begroting 2016; 

C. overwegende dat het hier gaat om de omvangrijkste beschikbaarstelling van middelen van 

het SFEU; 

D. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2017 tot doel heeft deze 

begrotingsaanpassing formeel in de begroting van de Unie voor 2017 op te nemen; 

E. overwegende dat de Commissie derhalve voorstelt de begroting van de Unie voor 2017 

te wijzigen en begrotingsartikel 13 06 01 "Bijstand aan lidstaten in het geval van een grote 

natuurramp die ernstige gevolgen heeft voor de levensomstandigheden van de burgers, 

het natuurlijke milieu of de economie" te verhogen met 1 166 797 579 EUR aan 

vastleggings- en betalingskredieten; 

F. overwegende dat het totaalbedrag dat op dit moment van het jaar beschikbaar is voor de 

beschikbaarstelling van middelen uit het SFEU 293 971 080 EUR bedraagt, oftewel 

minder dan het voorgestelde bedrag, en dat de Commissie voorstelt het verschil te 

financieren uit de bedragen die beschikbaar zijn voor 2018, overeenkomstig artikel 10, 

lid 2, van de MFK-verordening; overwegende dat nog nooit eerder van die mogelijkheid 

gebruik is gemaakt; 

G. overwegende dat het SFEU een speciaal instrument is in de zin van de MFK-verordening 

en dat de desbetreffende vastleggings- en betalingskredieten buiten de plafonds van het 

meerjarig financieel kader om moeten worden gebudgetteerd; 

H. overwegende dat de Commissie voorstelt de benodigde betalingskredieten volledig te 

herschikken binnen de begroting 2017 en om de in de gewijzigde begroting nr. 1/2017 

geboekte negatieve reserve (70 402 434 EUR) aan te vullen uit de begrotingsonderdelen 

voor de programma's van de structuurfondsen 2007-2013; 

1. benadrukt dat de financiële steun uit hoofde van het SFEU voor de regio's die door 

de natuurrampen zijn getroffen dringend beschikbaar moet worden gesteld; wijst erop dat 

het verwezenlijken van synergieën tussen alle beschikbare instrumenten van de Unie van 

het allergrootste belang is, om te waarborgen dat de middelen op doeltreffende wijze 

worden ingezet voor wederopbouwactiviteiten en alle nodige acties; 

2. neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2017, zoals ingediend door 

de Commissie; 

3. keurt het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2017 

goed; 

4. verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 4/2017 definitief 
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is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de 

Europese Unie; 

5. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 

alsmede aan de Rekenkamer en de nationale parlementen. 
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BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING 

 

De heer Jean ARTHUIS 

Voorzitter 

Begrotingscommissie 

Europees Parlement 

 

 

Betreft: Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de 

Europese Unie voor bijstand aan Italië 

Geachte heer Arthuis, 

De Europese Commissie heeft het Europees Parlement haar voorstel doen toekomen voor een 

besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen 

uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (COM(2017)0540) op grond van de door Italië 

ingediende aanvraag voor bijstand uit het fonds naar aanleiding van een reeks aardbevingen die 

zich tussen augustus 2016 en januari 2017 in de regio's Abruzzen, Lazio, Marche en Umbrië 

hebben voorgedaan.  

 

De Commissie stelt voor middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie beschikbaar 

te stellen en raamt de door de rampen veroorzaakte schade als volgt: 

 

Ramp 

Totale directe 

schade     

                       

(in miljoen 

EUR) 

Drempel voor 

grote rampen 

 

(in miljoen 

EUR) 

2,5 % van de 

directe schade 

tot de drempel  

 (in miljoen 

EUR) 

 

6 % van de directe 

schade boven de 

drempel 

(in EUR) 

Voorgesteld 

totaal 

steunbedrag 

 

(in EUR) 

ITALIË  21 878,767 3 312,242  82 806 050  1 113 991 529 1 196 797 579 

TOTAAL 1 196 797 579 

 

Aangezien er als voorschot uit de begroting 2016 al 30 miljoen EUR is uitgetrokken voor deze 

aanvraag ten aanzien van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (EUSF), doet de 

Commissie een voorstel voor een ontwerp van gewijzigde begroting (OGB, nummer 4) voor 

het jaar 2017 (COM(2017)0541 final) om de hierboven voorgestelde beschikbaarstelling van 

middelen uit het EUSF te dekken middels verhoging van begrotingsartikel 13 06 01 “Bijstand 

aan lidstaten in het geval van een grote natuurramp die ernstige gevolgen heeft voor de 

levensomstandigheden van de burgers, het natuurlijke milieu of de economie” met 

1 166 797 579 EUR aan zowel vastleggings- als betalingskredieten. 

 

De commissiecoördinatoren hebben deze voorstellen besproken en mij verzocht u mee te delen 

dat de meerderheid in deze commissie geen bezwaar heeft tegen de beschikbaarstelling van het 

hierboven genoemde bedrag uit het Solidariteitsfonds van de EU, zoals door de Commissie 

voorgesteld, en akkoord gaat met het hiermee verband houdende OGB nr. 4/2017, zoals door 

de Commissie voorgesteld.  
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Hoogachtend, 

 

 

 

Iskra MIHAYLOVA  
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INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING 
IN DE BEVOEGDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 30.8.2017    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

35 

1 
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Bij de eindstemming aanwezige leden Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, 

Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel 

Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, 

Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, 

Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, 

Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri 

Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, 

Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco 

Zanni 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

Fabio Massimo Castaldo 
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HOOFDELIJKE EINDSTEMMING 
IN DE BEVOEGDE COMMISSIE 
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