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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000088/2017 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Lambert van Nistelrooij 
namens de PPE-Fractie 

Betreft: De situatie in Griekenland na de overstromingen in Attica 

Op 16 november 2017 werd het westen van de Griekse regio Attica geteisterd door verwoestende 
overstromingen; 23 mensen kwamen om het leven, velen raakten gewond en duizenden werden 
ontheemd. Ook de publieke infrastructuur is niet aan de verwoestende gevolgen van de 
overstromingen ontkomen en werd dusdanig aangetast dat de toegang van veel huishoudens en 
bedrijven tot water en elektriciteit werd beperkt. 

In het kader van het cohesiebeleid kunnen, om bijstand te verlenen aan burgers die getroffen zijn door 
natuurrampen, middelen uit het Solidariteitsfonds worden ingezet (Verordening (EU) nr. 661/2014 van 
het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014) en kunnen wederopbouwwerkzaamheden als 
nieuwe prioriteitsas worden opgenomen in het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), 
met een medefinancieringspercentage van maximaal 95 % en een bovengrens van 5 % van de totale 
EFRO-toewijzing in de betreffende lidstaat, waarvoor middelen uit een andere prioriteitsas moeten 
worden overgeheveld (Verordening (EU) nr. 2017/1199 van het Europees Parlement en de Raad van 
4 juli 2017). 

Aangezien het verlenen van bijstand aan burgers die getroffen zijn door natuurrampen een integraal 
onderdeel vormt van de agenda van de Commissie voor een solidair Europa: 

1. Heeft de Commissie alle noodzakelijke maatregelen getroffen om de betrokken nationale en 
regionale Griekse autoriteiten bij te staan in de hulpverlening na de ramp? 

2. Is de Commissie bereid het verzoek van de Griekse autoriteiten om terbeschikkingstelling van 
middelen uit het Solidariteitsfonds zo spoedig mogelijk te beoordelen? 

3. Kan de Commissie een versnelde procedure vaststellen voor de wijziging van het operationele 
programma voor Attica met het oog op de toevoeging van een nieuwe prioriteitsas voor 
wederopbouwwerkzaamheden? 
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Doorgezonden: 30.11.2017 
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