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SUGGESTIES 

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 

ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien artikel 175, derde alinea, en artikel 212, lid 2, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU),  

– gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van 11 november 2002 tot oprichting van het 

Solidariteitsfonds van de Europese Unie1 en Verordening (EU) nr. 661/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot wijziging van Verordening (EG) 

nr. 2012/2002 van de Raad tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese 

Unie2, 

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2013 over het Solidariteitsfonds van de Europese 

Unie, implementatie en toepassing3, 

A. overwegende dat het Solidariteitsfonds is opgericht bij Verordening 2012/2002 van 

11 november 2002 naar aanleiding van de zware overstromingen die Midden-Europa 

troffen tijdens de zomer van 2002; 

B. overwegende dat het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voornamelijk wordt ingezet 

bij een grote natuurramp die ernstige gevolgen heeft voor de levensomstandigheden, de 

natuurlijke omgeving of de economie van een of meer regio's in een lidstaat of een 

kandidaat-lidstaat; 

C. overwegende dat sinds 2002 uit het EU-Solidariteitsfonds voor 63 rampen, (waaronder 

overstromingen, bosbranden, aardbevingen, stormen en droogte) in 24 

verschillende lidstaten steun is toegekend voor een totaal bedrag van meer dan 

3,7 miljard EUR; 

D. overwegende dat de Europese Rekenkamer in juni 2008 de resultaten van een 

doelmatigheidscontrole heeft gepresenteerd en concludeerde dat het fonds weliswaar zijn 

doelstelling om lidstaten bij rampen solidariteit te betonen had verwezenlijkt, doch dat de 

voorwaarden voor een succesvolle aanvraag tamelijk vaag waren, vooral in geval van 

regionale rampen; overwegende dat de Rekenkamer ook kritiek had op de trage 

toewijzingsprocedure; 

E. overwegende dat de Rekenkamer in december 2012 de volgende doelmatigheidscontrole 

heeft goedgekeurd: "Reactie van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie op de 

aardbeving van 2009 in de Abruzzen: relevantie en kosten van de acties"; 

1. verwijst naar zijn resolutie van 3 april 2014 over de speciale verslagen van de 

Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor 2012, 

waarin het Parlement het volstrekt eens is met de verklaring van de Rekenkamer dat 

"ongeveer 30 % (144 miljoen EUR) van de bijdrage uit het SFEU werd geoormerkt voor 

                                                 
1 PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3. 
2 PB L 189 van 27.6.2014, blz. 143. 
3 PB C 440 van 30.12.2015, blz. 13. 
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werkzaamheden die volledig subsidiabel waren in het kader van de SFEU-verordening"; 

stelt vast dat enkele projecten weliswaar beantwoordden aan de reële behoeften, maar niet 

voldeden aan de specifieke bepalingen van de SFEU-verordening – zo was er bijv. een 

project dat niet tijdig en met te weinig capaciteit beantwoordde aan de reële behoeften van 

de bevolking; verzoekt de Commissie uit te leggen hoe de door de Rekenkamer 

vastgestelde tekortkomingen in de op 28 juni 2014 in werking getreden herziene 

Verordening betreffende het Solidariteitsfonds van de Europese Unie zijn opgelost; 

2. herhaalt dat destijds in het controleverslag 2012 van de Commissie onregelmatigheden 

aan het licht kwamen die geen financiële gevolgen kregen, omdat de betalingsaanvragen 

de rechten overschreden en onregelmatige betalingsaanvragen niet werden gehonoreerd; 

3. begrijpt dat rampen en de wens om mensen in nood zo snel mogelijk te helpen nationale 

regeringen onder druk kunnen zetten; is desalniettemin van oordeel dat lidstaten EU-

wetgeving inzake rampenpreventie en -beheer ten uitvoer dienen te leggen en 

programma's in het leven moeten roepen voor het inspelen op noodsituaties en 

natuurrampen waardoor de betrokken autoriteiten aanspraak kunnen maken op snelle EU-

hulp, evenwel met inachtneming van goed financieel beheer; herinnert eraan dat dient te 

worden nagegaan of subsidies uit het EU-Solidariteitsfonds gebruikt zijn overeenkomstig 

de beginselen van goed financieel beheer, teneinde optimale werkmethoden en opgedane 

ervaring voor wat betreft de economische betaalbaarheid te ontwikkelen, vast te stellen en 

te delen; 

4. is van mening dat het EU-Solidariteitsfonds enige flexibiliteit vereist om sneller en 

doeltreffender op te kunnen treden bij rampen; is in dit opzicht ingenomen met de 

mogelijkheid voor lidstaten om een voorschot op de fondsen aan te vragen; 

5. erkent dat de herziening van de Verordening tot oprichting van het EU-Solidariteitsfonds 

tot belangrijke verbeteringen heeft geleid conform de wensen van het Parlement1; 

6. wijst op en verwelkomt de aangebrachte verbeteringen voor wat betreft goed financieel 

beheer2, met name in die zin dat de begunstigde staten: 

– verifiëren dat de nodige beheers- en controleregelingen zijn getroffen en dat deze 

zodanig worden toegepast dat de middelen van de Unie op efficiënte en correcte wijze 

worden gebruikt en dat de beginselen van goed financieel beheer worden nageleefd; 

– verifiëren dat de gefinancierde acties naar behoren zijn uitgevoerd; 

– ervoor zorgen dat de gefinancierde uitgaven worden onderbouwd door verifieerbare 

bewijsstukken, correct zijn en geen onregelmatigheden vertonen; 

– onregelmatigheden voorkomen, opsporen en corrigeren, en onterecht betaalde 

bedragen terugvorderen, in voorkomend geval verhoogd met rente wegens laattijdige 

betaling. Zij stellen de Commissie van deze onregelmatigheden in kennis en houden 

                                                 
1 Zie zijn resolutie van 15 januari 2013 over het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, implementatie en 

toepassing, PB C 440 van 30.12.2015, blz. 13. 
2 Verordening (EU) nr. 661/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 

(PB L 189 van 27.6.2014, blz. 143, artikelen 5 en 11). 



 

AD\1100860NL.doc 5/6 PE583.964v02-00 

 NL 

haar op de hoogte van het verloop van administratieve en gerechtelijke procedures; 

7. betreurt de aanhoudende moeilijkheden bij de beoordeling of de aanvragen in verband met 

regionale rampen beantwoorden aan de uitzonderlijke in de verordening uiteengezette 

criteria; verzoekt de Commissie bij de volgende herziening van de verordening 

betreffende het EU-Solidariteitsfonds de administratieve procedures te vereenvoudigen en 

te verbeteren; 

8. betreurt dat in sommige gevallen een ernstig gebrek aan transparantie is vastgesteld voor 

wat betreft het gebruik en de bestemming van het EU-Solidariteitsfonds; dringt aan op een 

verbetering in het ex-postcontrolesysteem voor uitgaven, en op een nauwkeurige en 

samenhangende rechtvaardiging van die uitgaven, en meent ten stelligste dat de 

eindverslagen van de lidstaten openbaar en voor het publiek toegankelijk moeten zijn; 

9. onderstreept het belang van de openbare aanbestedingsprocedures die door de lidstaten bij 

natuurrampen moeten worden gevolgd met het oog op de vaststelling en verspreiding van 

optimale werkmethoden en opgedane ervaring in verband met contracten in noodsituaties; 

10. is van oordeel dat de noodzakelijke in de verordening aan te brengen verbeteringen onder 

meer kunnen bestaan uit een verzoek om verplichte bijwerking van nationale plannen voor 

rampenbeheer, de invoering van een concreet actieplan en de voorbereiding van 

overeenkomsten over noodcontracten; 

11. beklemtoont dat ook de lidstaten hun eigen administratieve procedures onder de loep 

moeten nemen zodat de mobilisering van de steun aan de getroffen regio's sneller tot stand 

kan komen; 

12. onderstreept voorts dat artikel 11 van de gewijzigde verordening de Commissie en de 

Rekenkamer de bevoegdheid verleent audits te verrichten en het Europees Bureau voor 

fraudebestrijding (OLAF) onderzoek te doen, wanneer zulks nodig is; 

13. is van oordeel dat het EU-Solidariteitsfonds waar mogelijk synergieën tot stand moet 

brengen met andere bronnen van financiële steun, met name met de Europese structuur- 

en investeringsfondsen; verzoekt de lidstaten in dit opzicht de schade die kan worden 

gedekt door het EU-Solidariteitsfonds en de acties die ze voornemens zijn uit te voeren 

met de steun van andere fondsen, duidelijk af te bakenen, om de juiste toepassing van het 

EU-Solidariteitsfonds te garanderen; 

14. is van oordeel dat er aanvullende eisen moeten komen om meer zichtbaarheid te geven 

aan de bijstand die het EU-solidariteitsfonds verleent in de ondersteunde gebieden, om de 

toegevoegde waarde van het fonds voor Europa aan te tonen; 

15. verzoekt de Commissie en de Rekenkamer voor het einde van de huidige meerjarige 

financieringsperiode over te gaan tot een evaluatie van de werking van het EU-

Solidariteitsfonds. 
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