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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
voor bijstand aan Griekenland
(COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2019)0496 – C9-0144/2019),

– gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot 
oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie1,

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20202, en met name 
artikel 10,

– 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 beheer3, en met name punt 11,

– gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling,

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0000/2019),

1. is ingenomen met het besluit als een teken van solidariteit van de Unie met de 
staatsburgers en regio’s in de Unie die door natuurrampen zijn getroffen;

2. benadrukt dat er via het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (“het fonds”) dringend 
financiële bijstand moet worden verleend aan de regio’s in de Unie die in 2019 door 
natuurrampen zijn getroffen;

3. hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

4. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te 
ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie;

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

1 PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.
2 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
3 PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
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BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de 
Europese Unie voor bijstand aan Griekenland

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting 
van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie1, en met name artikel 4, lid 3,

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 beheer2, en met name punt 11,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (“het fonds”) heeft tot doel de Unie in staat 
te stellen snel, efficiënt en soepel op noodsituaties te reageren in solidariteit met de 
bevolking van door natuurrampen getroffen regio’s.

(2) Zoals vastgesteld in artikel 10 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/20133 van de 
Raad mag het fonds het jaarlijkse maximumbedrag van 500 000 000 EUR (in prijzen 
van 2011) niet overschrijden.

(3) Op 15 mei 2019 heeft Griekenland een aanvraag ingediend om middelen uit het fonds 
beschikbaar te stellen nadat Kreta van 23 tot 26 februari 2019 werd getroffen door 
uitzonderlijk hevige regenval en noodweer, die tot overstromingen en 
aardverschuivingen hebben geleid.

(4) De aanvraag van Griekenland voldoet aan de voorwaarden voor het verlenen van een 
financiële bijdrage uit het fonds, zoals bepaald in artikel 4 van Verordening (EG) 
nr. 2012/2002.

(5) Er moeten derhalve middelen uit het fonds beschikbaar worden gesteld voor een 
financiële bijdrage aan Griekenland.

(6) Bij Besluit (EU) 2019/277 van het Europees Parlement en de Raad4 werd een bedrag 
van 50 000 000 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten uit het fonds beschikbaar 
gesteld voor de betaling van voorschotten voor het begrotingsjaar 2019. Deze kredieten 
zijn slechts in zeer beperkte mate gebruikt. Bijgevolg is er ruimte om het volledige 
bedrag van de onderhavige beschikbaarstelling te financieren via herschikking van de 
kredieten die voor de betaling van voorschotten zijn vrijgemaakt in de algemene 
begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2019.

1 PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.
2 PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
3 Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het 

meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.).
4 PB L 54 van 22.2.2019, blz. 5.
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(7) Teneinde zo snel mogelijk middelen uit het fonds ter beschikking te stellen, moet dit 
besluit van toepassing zijn vanaf de datum waarop het wordt vastgesteld,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
In het kader van de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2019 wordt uit 
het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 4 552 517 EUR aan vastleggings- en 
betalingskredieten beschikbaar gesteld aan Griekenland.

Het in de eerste alinea bedoelde bedrag wordt gefinancierd uit de kredieten die in de begroting 
van de Unie voor het begrotingsjaar 2019 zijn gereserveerd voor de betaling van 
voorschotten. De kredieten die beschikbaar zijn voor de betaling van voorschotten worden 
dienovereenkomstig verlaagd.

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van ... [de datum van vaststelling ervan].
Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

 Datum door het Parlement in te vullen vóór de bekendmaking in het PB.
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TOELICHTING

De Commissie stelt voor middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (hierna “het 
fonds”) beschikbaar te stellen om financiële bijstand te verlenen aan Griekenland naar 
aanleiding van de extreme weersomstandigheden die zich daar in 2019 hebben voorgedaan.

In februari 2019 werd het westen van Kreta getroffen door een wervelstorm, waarbij tevens 
uitzonderlijk zware regen viel. De overstromingen en aardverschuivingen die daarop volgden 
hebben mensenlevens geëist, dorpen in de omgeving van Rethimnon en Chania onbegaanbaar 
gemaakt en aanzienlijke schade toegebracht aan de infrastructuur, met name aan het wegennet, 
en hadden bovendien rampzalige gevolgen voor de economische bedrijvigheid in de getroffen 
gebieden, in het bijzonder voor de landbouwproductie. Daarnaast is grote schade toegebracht 
aan dijken, afwateringssystemen, het elektriciteitsnet en privéwoningen, voornamelijk 
woningen van financieel achtergestelden. 

In de op 15 mei 2019 door de Commissie ontvangen aanvraag werd de totale directe schade 
door de Griekse autoriteiten geraamd op 182,1 miljoen EUR, oftewel 2,1 % van het bbp van de 
“Kriti”-regio, hetgeen boven de drempelwaarde ligt voor het beschikbaar stellen van middelen 
uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) voor een regio op NUTS-niveau 2 (de 
drempelwaarde voor deze regio’s is 1,5 % van het regionale bbp). Bijgevolg kan deze ramp 
worden gekwalificeerd als een “regionale natuurramp” in de zin van artikel 2, lid 3, van de 
verordening inzake het SFEU.

De getroffen regio valt onder de categorie van “overgangsregio” in het kader van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen (ESIF) voor de financieringsperiode 2014-2020. De Griekse 
autoriteiten hebben niet meegedeeld voornemens te zijn middelen van de ESIF-programma’s 
over te hevelen naar herstelmaatregelen. 

De totale kosten voor nood- en herstelmaatregelen die volgens artikel 3, lid 2, van de 
verordening subsidiabel zijn, zijn door de Griekse autoriteiten op 173,9 miljoen EUR geraamd. 
Het grootste deel hiervan betreft de kosten voor het herstel van de verkeersinfrastructuur en 
opruimwerkzaamheden. 

De Commissie heeft de totale financiële bijdrage uit het fonds, op basis van het percentage van 
2,5 % van de totale directe schade voor gevallen die onder de bepaling inzake regionale rampen 
vallen berekend op 4 552 517 EUR.

De Griekse autoriteiten hebben overeenkomstig artikel 4 bis van de verordening om de betaling 
van een voorschot verzocht. Dit verzoek werd ingewilligd. Derhalve werd op 19 juli 2019, 
slechts twee maanden nadat de aanvraag was ingediend, een bedrag van 455 252 EUR oftewel 
10 % van de verwachte financiële bijdrage uit het fonds aan Griekenland uitbetaald.

Conclusie

Het totale bedrag dat begin 2019 voor steun uit het SFEU beschikbaar was, bedroeg 
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851 082 072 EUR, zijnde de som van de toewijzing voor 2019 van 585 829 691 EUR en het 
overschot van de toewijzing voor 2018 van 265 252 381 EUR, dat niet was uitgegeven en was 
overgedragen naar 2019. Na aftrek van het bedrag van de vorige beschikbaarstelling voor 
Roemenië, Italië en Oostenrijk1 (293 551 794 EUR) blijft in 2019 een bedrag van 
557 530 278 EUR beschikbaar.

Deze beschikbaarstelling vereist geen wijziging van de begroting voor 2019, maar kan volledig 
gefinancierd worden door gebruik te maken van een deel van de vastleggings- en 
betalingskredieten voor voorschotten die reeds in de begroting voor 2019 zijn opgenomen, na 
aftrek van het voorschot van 455 252 EUR dat reeds aan Griekenland is uitbetaald. De in de 
begroting voor 2019 beschikbare kredieten voor de betaling van voorschotten (een totaalbedrag 
van 50 000 000 EUR) zijn slechts in zeer beperkte mate gebruikt. Bijgevolg kan het volledige 
bedrag voor de onderhavige beschikbaarstelling worden gefinancierd door  herschikking van 
deze kredieten voor de betaling van voorschotten en is het niet nodig de begroting te wijzigen. 
Het totale bedrag dat tot het einde van het jaar in het kader van het fonds beschikbaar blijft, 
komt dus neer op 557 530 278 EUR.

De rapporteur pleit voor de snelle goedkeuring van het bij dit verslag gevoegde voorstel van 
de Commissie voor een besluit, zodat het genoemde bedrag spoedig beschikbaar kan worden 
gesteld als teken van Europese solidariteit met de getroffen regio.

1 Aangenomen teksten P9_TA-PROV(2019)0013 en P9_TA-PROV(2019)0014.
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BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING

(Nog te ontvangen)


