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MOTIE VOOR EEN RESOLUTIE 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 
overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en 
een goed financieel beheer
(COM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD))

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0010 – C7-0023/2011),

– gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel 
beheer1, en met name punt 26 hiervan,

– gelet op Verordening (EG) Nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot 
oprichting van het Solidariteitsfonds2 van de Europese Unie,

– gelet op de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie, aangenomen tijdens het overleg op 17 juli 2008 over het Solidariteitsfonds,

– gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling,

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0000/2010),

1. Hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

2. 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;

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

                                               
1 PB C 139 van 14.06.06, blz. 1.
2 PB L 311 van 14.11.02, blz. 3.
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BIJLAGE:  BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van xxx

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de 
Europese Unie overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 
2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer1, en 
met name punt 26 hiervan,

gelet op Verordening (EG) Nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting 
van het Solidariteitsfonds2 van de Europese Unie,

gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Europese Unie heeft een Solidariteitsfonds van de Europese Unie ("het Fonds") 
opgericht om solidariteit te tonen met de bevolking van door rampen getroffen regio's.

(2) Het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 staat uitgaven uit het fonds toe 
binnen het jaarlijkse maximum van1 miljard EUR.

(3) Verordening (EG) Nr. 2012/2002 bevat de voorwaarden waaronder steun uit het Fonds 
kan worden verstrekt.

(4) Polen, Slowakije, Hongarije, Tsjechië, Kroatië en Roemenië hebben een aanvraag 
ingediend tot beschikbaarstelling van middelen uit het Fonds wegens een ramp die 
veroorzaakt is door aardverschuivingen en zware overstromingen.

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT GENOMEN:

Artikel 1
Voor de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011 wordt uit het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 182 388 893 EUR aan vastleggings- en 
betalingskredieten beschikbaar gesteld.

Artikel 2
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

                                               
1 PB C 139 van 14.06.06, blz. 1.
2 PB L 311 van 14.11.02, blz. 3.
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Gedaan te,

Namens het Europees Parlement Namens de Commissie
De voorzitter De voorzitter
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TOELICHTING

De Commissie stelt voor op grond van punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord (IIA) van 
17 mei 2006 betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer middelen uit 
het Solidariteitsfonds van de Europese Unie beschikbaar te stellen voor Polen, Slowakije, 
Hongarije, Tsjechië, Kroatië en Roemenië.  Het IIA staat uitgaven uit het fonds toe binnen het 
jaarlijkse maximum van 1 miljard EUR.  

Naast dit voorstel om middelen uit het Solidariteitsfonds beschikbaar te stellen voor Polen, 
Slowakije, Hongarije, Tsjechië, Kroatië en Roemenië, heeft de Commissie een voorontwerp 
van gewijzigde begroting (VOGB nr. 1/2011 van 14 januari 2011) ingediend om in de 
begroting 2011 de nodige vastleggings- en betalingskredieten op te nemen, overeenkomstig 
punt 26 van het IIA.  

Polen heeft verzocht om steun uit het Solidariteitsfonds nadat in mei en juni 2010 een groot 
deel van het Poolse grondgebied getroffen werd door twee overstromingsgolven na elkaar die 
zich vanuit het zuiden naar het noorden stroomafwaarts via de grote rivieren Vistula, Oder en 
Warta verplaatsten.  De overstromingen die zich in bijna alle provincies ('województwa') van 
Polen deden voelen, veroorzaakten aanzienlijke schade aan de landbouwsector, de openbare 
infrastructuur en particuliere bezittingen, transportnetwerken en aan cultureel erfgoedlocaties.

De Poolse autoriteiten hebben de totale directe schade van de ramp geraamd op 2 998 989 248 
EUR. Dit bedrag stemt overeen met 0,8468% van het bruto nationaal inkomen (BNI) van 
Polen.  Omdat de geraamde totale directe schade boven de normale drempel uitkomt voor de 
beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds, namelijk 2 124 miljard euro 
(d.w.z. 0,6% van het BNI, op basis van gegevens uit 2008), kan de ramp worden aangemerkt 
als een “grote natuurramp” en valt hij daarom binnen het hoofdtoepassingsgebied van 
Verordening (EG) Nr. 2012/2002 van de Raad.

Slowakije heeft verzocht om steun uit het Solidariteitsfonds nadat in mei en juni 2010 het 
midden en oosten van Slowakije getroffen werden door ongekend zware regen.  Gebieden 
raakten doordrenkt, op hellingen deden zich grondverschuivingen voor en de wijdverbreide 
overstromingen richtten ernstige schade aan openbare en particuliere infrastructuur, het 
wegennet en het spoornet, de landbouw en bedrijven aan.

De Slovaakse autoriteiten hebben de totale directe schade geraamd op 561 133 594 EUR. Dit 
bedrag vertegenwoordigt 0,8902% van het BNI van Slowakije.  Omdat de geraamde totale 
directe schade boven de normale drempel uitkomt voor de beschikbaarstelling van middelen 
uit het Solidariteitsfonds die voor Slowakije in 2010 van toepassing is, namelijk 378 205 
miljoen euro (d.w.z. 0,6% van het BNI, op basis van gegevens uit 2008), kan de ramp worden 
aangemerkt als een “grote natuurramp” en valt hij daarom binnen het hoofdtoepassingsgebied 
van Verordening (EG) Nr. 2012/2002 van de Raad.

Hongarije heeft verzocht om steun uit het Solidariteitsfonds nadat één maand vrijwel 
onafgebroken regen in mei en juni 2010 tot ernstige overstromingen leidde die voor 
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wijdverbreide schade zorgden aan de landbouwsector, woonhuizen en bedrijven, het 
wegennet en overige infrastructuur, waardoor het noordoosten en het midden van het land met 
name ernstig getroffen werden.
De Hongaarse autoriteiten hebben de totale directe schade van de ramp geraamd op 719 343 
706 EUR. Dit bedrag stemt overeen met 0,7307% van het BNI van Hongarije.  Omdat de 
geraamde totale directe schade boven de normale drempel uitkomt voor de 
beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds die voor Hongarije in 2010 van 
toepassing is, namelijk 590 710 miljoen euro (d.w.z. 0,6% van het BNI, op basis van 
gegevens uit 2008), kan de ramp worden aangemerkt als een “grote natuurramp” en valt hij 
daarom binnen het hoofdtoepassingsgebied van Verordening (EG) Nr. 2012/2002 van de 
Raad.
Tsjechië heeft verzocht om steun uit het Solidariteitsfonds nadat het grondgebied van 
Tsjechië getroffen werd door zware stortregens in mei en juni 2010. Deze regen leidde tot 
twee met elkaar verbonden overstromingsgolven die het noordoosten van het grondgebied 
troffen en schade veroorzaakten aan woonhuizen en bedrijven, het wegennet en overige 
infrastructuur.

De Tsjechische autoriteiten hebben de totale directe schade die veroorzaakt is door de ramp 
geraamd op 204 456 041 EUR. Aangezien dit bedrag onder de drempel van 824 029 miljoen 
EUR (d.w.z. 0,6% van het BNI van Tsjechië) blijft, kan de ramp niet worden aangemerkt als 
“grote natuurramp” volgens Verordening (EG) Nr. 2012/2002 van de Raad. Tsjechië werd 
echter getroffen door dezelfde overstromingsramp die tot de grote ramp in Polen en Slowakije 
leidde.  Daarom blijkt voldaan te zijn aan de voorwaarde van artikel 2, lid 2, tweede alinea, 
van Verordening (EG) Nr. 2012/2002 van de Raad, waarin bepaald wordt dat een land dat 
getroffen is door dezelfde grote ramp als een buurland in uitzonderlijke gevallen steun uit het 
Fonds kan krijgen. 
Kroatië heeft verzocht om steun uit het Solidariteitsfonds nadat zware regen met hagel en 
onweer in mei en juni 2010 ernstige overstromingen veroorzaakte waardoor het oosten en het 
midden van het land getroffen werd.  De ramp heeft aanzienlijke schade aangericht aan de 
landbouwsector, openbare en particuliere eigendommen en de transportinfrastructuur.
De Kroatische autoriteiten hebben de totale directe schade die veroorzaakt is door de ramp 
geraamd op 153 039 303 EUR. Aangezien dit bedrag onder de drempel van 275 804 miljoen 
EUR (d.w.z. 0,6% van het BNI van Kroatië) blijft, kan de ramp niet worden aangemerkt als 
“grote natuurramp” volgens Verordening (EG) Nr. 2012/2002 van de Raad. Kroatië werd 
echter getroffen door dezelfde overstromingsramp die tot de grote ramp in Hongarije leidde.  
Daarom blijkt voldaan te zijn aan de voorwaarde van artikel 2, lid 2, tweede alinea, van 
Verordening (EG) Nr. 2012/2002 van de Raad, waarin bepaald wordt dat een land dat 
getroffen is door dezelfde grote ramp als een buurland in uitzonderlijke gevallen steun uit het 
Fonds kan krijgen.  Aangezien Kroatië een staat is waarmee over toetreding tot de Europese 
Unie wordt onderhandeld, komt het land in aanmerking voor steun uit het Solidariteitsfonds 
van de Europese Unie.

Roemenië heeft verzocht om steun uit het Solidariteitsfonds nadat in juni en juli 2010 het 
grootste deel van het Roemeense grondgebied getroffen werd door zware overstromingen en 
grondverschuivingen.  De ramp heeft aanzienlijke schade aangericht aan de infrastructuur, de 
landbouwsector, en particuliere en openbare eigendommen.

De Roemeense autoriteiten hebben de totale directe schade geraamd op 875 757 770 EUR. Dit 



PE456.840v01-00 8/9 PR\854359NL.doc

NL

bedrag vertegenwoordigt 0,6669% van het BNI van Roemenië en is hoger dan de normale 
drempel voor het beschikbaar stellen van steun uit het Solidariteitsfonds van 787 935 miljoen 
EUR (d.w.z. 0,6% van het BNI, op basis van gegevens uit 2008).  Derhalve kan de ramp 
worden aangemerkt als een “grote natuurramp” die binnen het hoofdtoepassingsgebied van 
Verordening (EG) Nr. 2012/2002 van de Raad valt.

Na vaststelling van het feit dat al deze verzoeken aan de criteria van Verordening (EG) nr. 
2012/2002 van de Raad voldoen, stelt de Commissie voor om een bedrag van 105 567 155
EUR voor Polen, 20 430 841 EUR voor Slowakije, 22 485 772 EUR voor Hongarije, 5 111 
401 EUR voor Tsjechië, 3 825 983 EUR voor Kroatië en 24 967 741 EUR voor Roemenië, 
hetgeen resulteert in een totaalbedrag van 182 388 893 EUR, aan vastleggings- en 
betalingskredieten uit het Solidariteitsfonds ter beschikking te stellen. 

In aansluiting hierop heeft de Commissie het volgende voorstel opgenomen in het ontwerp 
van gewijzigde begroting (OGB nr. 1/2011 van 14 januari 2011):

Bedragen - Solidariteitsfonds
Begroting 2011 Gewijzigde begroting  

nr. 1/2011
Nieuw bedragArtikel 

Post
Omschrijving M

FK
VK BK VK BK VK BK

13 06 Solidariteitsfonds
13 06 01Solidariteitsfonds van de 

Europese Unie — lidstaten  
3.2 p.m. p.m. 178 562 910 178 562 910 178 562 910 178 562 910

13 06 02Solidariteitsfonds van de 
Europese Unie — Landen 
waarmee 
toetredingsonderhandelinge
n gevoerd worden

p.m. p.m. 3 825 983 3 825 983 3 825 983 3 825 983

Hoofdstuk 13 06 —
Totaal 

p.m. p.m. 182 388 893 182 388 893 182 388 893 182 388 893

Overeenkomstig punt 26 van het IIA leidt de Commissie bij het voorleggen van dit voorstel 
om middelen beschikbaar te stellen uit het Fonds een vereenvoudigde trialoogprocedure in om 
van de twee takken van de begrotingsautoriteit instemming te verkrijgen betreffende de 
noodzaak van het Fonds gebruik te maken en betreffende het vereiste bedrag.

Overeenkomstig een interne afspraak met de Commissie regionale ontwikkeling (REGI) dient 
deze commissie bij het proces te worden betrokken ten einde constructieve steun te kunnen 
bieden en bij te dragen aan de uitvoering van het Solidariteitsfonds van de Europees Unie.  Na 
bestudering van de aanvragen heeft de commissie REGI advies uitgebracht over de 
beschikbaarstelling van middelen uit het Fonds. Dit advies is weergegeven in de brief die bij 
dit verslag is gevoegd.

Op deze basis stelt de rapporteur voor het voorstel van de Commissie voor een besluit, dat bij 
dit verslag is gevoegd, goed te keuren.
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BIJLAGE:  BRIEF VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING 


