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TOELICHTING

Het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 20061 maakt het mogelijk binnen het jaarlijkse 
maximum van 1 miljard EUR middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
beschikbaar te stellen boven het maximum van de betrokken rubrieken van het financiële 
kader. In Verordening (EG) nr. 2012/20022 van de Raad is bepaald onder welke voorwaarden 
middelen uit het fonds kunnen worden vrijgemaakt.

Op grond van de verzoeken om bijstand uit het fonds die Polen, Slowakije, Hongarije, 
Tsjechië, Kroatië en Roemenië hebben aangevraagd met betrekking tot de 
overstromingsrampen van mei, juni en juli 2010, wordt de totale schade als volgt geraamd:

(EUR)

Directe schade
Drempel

(in miljoen 
EUR)

Bedrag op 
basis van 

2,5 %

Bedrag op 
basis van 6 %

Voorgesteld 
totaal 

steunbedrag 
Polen - overstroming 
2010
"grote ramp"

2 998 989 248 2 124.920 53 123 000 52 444 155 105 567 155

Slowakije -
overstroming 2010
"grote ramp"

561 133 594 378.205 9 455 125 10 975 716 20 430 841

Hongarije -
overstroming 2010
"grote ramp"

719 343 706 590.710 14 767 750 7 718 022 22 485 772

Tsjechië - overstroming 
2010
"buurland"

204 456 041 824.029 5 111 401 0 5 111 401

Kroatië - overstroming 
2010
"buurland"

153 039 303 275.804 3 825 983 0 3 825 983

Roemenië- overstroming 
2010
"grote ramp"

875 757 770 787.935 19 698 375 5 269 366 24 967 741

Totaal 182 388 893

In het licht van het onderzoek van deze verzoeken3 en rekening houdend met het 
maximumbedrag dat uit het fonds mag worden uitgekeerd alsmede met de mogelijkheden tot 
herschikking van de kredieten in de rubriek die aanvullende uitgaven vergt, stelt de 
Commissie voor een totaalbedrag van 182 388 893 EUR uit het Solidariteitsfonds van de 
Europese Unie beschikbaar te stellen, dat zal worden toegewezen in het kader van rubriek 3b 
van het financiële kader.

Door de indiening van dit voorstel om middelen uit het fonds beschikbaar te stellen, leidt de 
Commissie de vereenvoudigde trialoogprocedure in, overeenkomstig punt 26 van het 
Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006, teneinde te garanderen dat beide takken van de 

                                               
1 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
2 PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.
3 Mededeling van de Commissie SEC(2010) 1562 betreffende verzoeken om beschikbaarstelling van 

middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, die respectievelijk door Polen, Slowakije, 
Tsjechië, Hongarije, Kroatië en Roemenië zijn ingediend.



NL 3 NL

begrotingsautoriteit tot overeenstemming komen over de noodzaak van gebruikmaking van 
het fonds en over het vereiste bedrag. De Commissie verzoekt dat de eerste van de twee 
takken van de begrotingsautoriteit die overeenstemming bereikt, de andere tak en de 
Commissie van zijn voornemen in kennis stelt.

Indien een van de twee takken van de begrotingsautoriteit geen overeenstemming bereikt, zal 
een formele trialoogbijeenkomst worden gehouden.

De Commissie zal een ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) indienen om in de 
begroting 2011 specifieke vastleggings- en betalingskredieten op te nemen, overeenkomstig 
punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006.
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Voorstel voor een

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer4, en met 
name punt 26,

Gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting 
van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie5,

Gezien het voorstel van de Commissie6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Europese Unie heeft een Solidariteitsfonds van de Europese Unie (hierna "het 
fonds" genoemd) opgericht om solidariteit te betonen 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 van 1 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 verzoek om 
steun uit het fonds ingediend in verband met een ramp veroorzaakt door 
aardverschuivingen en zware overstromingen.

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

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.

                                               
4 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
5 PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.
6 PB C […] van […], blz. […].
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Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad
De Voorzitter De Voorzitter
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