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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven.
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven.
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad tot oprichting van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie
(COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0522),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 175, derde alinea en artikel 212, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de 
Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0231/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de 
Begrotingscommissie (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Hoewel het Fonds in wezen beperkt 
is tot natuurrampen, is het zaak te 
beschikken over een gedegen en flexibel 
instrument ten dienste van de Unie, opdat 
zij een ondubbelzinnig politiek signaal 
kan geven aan burgers die door ernstige 
noodsituaties worden getroffen.

Or. es
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In de zin van Verordening (EG) nr.
2012/2002 is een “grote natuurramp” een 
ramp die directe schade heeft veroorzaakt 
boven een financiële drempel. De schade 
moet worden uitgedrukt in de prijzen van 
een referentiejaar of als percentage van 
het bruto nationaal inkomen (BNI) van 
het desbetreffende land.

(8) Een "grote natuurramp" moet worden 
gedefinieerd als een ramp die ernstige 
schade toebrengt en/of een ingrijpende 
verandering teweegbrengt in de normale 
levensomstandigheden in een bepaald 
geografisch gebied, of die nu wordt 
veroorzaakt door natuurverschijnselen of 
per ongeluk door de rampzalige gevolgen 
van het optreden van de mens, en die 
speciale aandacht van overheidsorganen 
en andere instanties van humanitaire of 
sociale aard vergt.

Or. es

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Het Fonds moet in actie komen 
wanneer een grote natuurramp directe 
schade heeft veroorzaakt boven een 
financiële drempel die moet worden 
uitgedrukt in de prijzen van een 
referentiejaar of als percentage van het 
bruto nationaal inkomen (BNI) van het 
getroffen land. 

Or. es
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om beter rekening te houden met de 
specifieke aard van rampen die weliswaar 
belangrijk zijn maar vanwege hun
beperktere omvang niet voldoen aan het 
minimum om in aanmerking te komen voor 
een bijdrage uit het Fonds, dienen de 
criteria voor regionale rampen te worden 
bepaald volgens de berekenbare schade ten 
opzichte van het regionale bruto 
binnenlandse product (bbp). Die criteria 
moeten duidelijk en eenvoudig worden 
bepaald om de kans op aanvragen die niet 
voldoen aan de voorschriften van 
Verordening (EG) nr. 2012/2002, te 
beperken.

(9) Om beter rekening te houden met de 
specifieke aard van rampen die weliswaar 
belangrijk zijn maar vanwege hun 
beperktere omvang niet voldoen aan het 
minimum om in aanmerking te komen voor 
een bijdrage uit het Fonds, dienen de 
criteria voor regionale rampen te worden 
bepaald volgens de berekenbare schade ten 
opzichte van het regionale bruto 
binnenlandse product (bbp), die wordt 
gewogen aan de hand van een indicator 
die de daadwerkelijke situatie van het 
getroffen gebied betrouwbaar weergeeft.
Die criteria moeten duidelijk en eenvoudig 
worden bepaald om de kans op aanvragen 
die niet voldoen aan de voorschriften van 
Verordening (EG) nr. 2012/2002, te 
beperken.

Or. es

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Verder dient te worden gespecificeerd 
dat uitgaven voor technische bijstand niet 
vallen onder subsidiabele acties.

(13) Verder dient te worden gespecificeerd 
dat uitgaven voor technische bijstand in de 
regel niet vallen onder subsidiabele acties.

Or. es

Motivering

De technische bijstand is voor bepaalde regio's vaak onontbeerlijk om aan de ramp het hoofd 
te bieden en de hersteloperaties in de getroffen gebieden uit te voeren.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Bepaalde natuurrampen, zoals 
droogte, voltrekken zich over een langere 
periode voordat de rampzalige gevolgen 
zich aandienen. Er moet worden voorzien 
in de mogelijkheid om in die gevallen 
gebruik te maken van het Fonds.

(15) Bepaalde natuurrampen in verband 
met de klimaatverandering, zoals droogte, 
die zich voltrekken over een langere 
periode voordat de rampzalige gevolgen 
zich aandienen of vorst waarvan de 
rampzalige gevolgen zich slechts na een 
bepaalde tijd voordoen, moeten voor steun 
uit het Fonds in aanmerking komen. Er 
moet worden voorzien in de mogelijkheid 
om in die gevallen gebruik te maken van 
het Fonds.

Or. es

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In deze verordening wordt onder een 
"regionale natuurramp" verstaan een 
natuurramp die, in een regio van een 
lidstaat of een land in 
toetredingsonderhandeling met de Unie op 
NUTS2-niveau, een directe schade 
veroorzaakt van meer dan 1,5 % van het 
bruto binnenlands product (bbp) van die 
regio. Indien de ramp diverse regio’s op 
NUTS2-niveau treft, wordt de drempel 
toegepast op het gewogen gemiddelde bbp 
van die regio’s.

3. In deze verordening wordt onder een 
"regionale natuurramp" verstaan een 
natuurramp die een directe schade 
veroorzaakt van meer dan 1 % van het 
bruto binnenlands product (bbp) in een 
regio op NUTS2-niveau of in diverse 
aangrenzende regio's op NUTS3-niveau 
die samen een gebied vormen dat 
beantwoordt aan het minimumcriterium 
voor NUTS2, van een lidstaat of een land 
in toetredingsonderhandeling met de Unie;
In bepaalde gevallen kan het 
bbp-criterium worden gewogen aan de 
hand van een indicator die de 
daadwerkelijke sociale en economische 
van het getroffen gebied voor en na de 
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ramp betrouwbaar weergeeft, zoals 
bepaald in de verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen. Indien de 
ramp diverse, voor steun uit het Fonds in 
aanmerking komende regio’s op NUTS2-
niveau of NUTS3-niveau die een gebied 
vormen dat met NUTS2 overeenkomt, 
treft, wordt de drempel toegepast op het 
gewogen gemiddelde bbp van die regio’s.

Or. es

Motivering

Met een zo hoge drempel is het onmogelijk te reageren op een wijze die de burgers 
verwachten waardoor de frustratie van de slachtoffers van een ramp over het gebrek aan 
gevoeligheid van de Unie jegens haar burgers niet wordt voorkomen. Wanneer voor de 
definitie van een regionale natuurramp alleen wordt gelet op de grenzen van de regio's op 
NUTS2-niveau, bestaat bovendien het risico van een gebrek aan objectiviteit, aangezien 
rampen zich steeds vaker voordoen in verschillende gebieden op NUTS2-niveau.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Er wordt bijzonder belang gehecht 
aan geïsoleerde of afgelegen regio's, zoals 
de in artikel 349 van het VWEU bedoelde 
insulaire en ultraperifere gebieden. De 
Commissie bestudeert met de grootste 
nauwgezetheid elk verzoek dat uit hoofde 
van dit lid bij haar wordt ingediend.

Or. es

Motivering

De insulaire en afgelegen gebieden hebben het over het algemeen extra moeilijk om aan 
natuurrampen het hoofd te bieden, zodat het belangrijk is bijzondere aandacht aan deze 
gebieden te besteden.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van letter a) wordt 
onder "wederopbouw" verstaan de 
wederopbouw in een vorm waarmee beter 
het hoofd kan worden geboden aan een 
natuurramp, met inbegrip van de 
verplaatsing van infrastructuurprojecten 
die zich duidelijk op een plaats bevinden 
die in de toekomst opnieuw door een 
natuurramp kan worden bedreigd.

Or. es

Motivering

Infrastructuurprojecten, zoals hoofdwegen, moeten worden verplaatst in het licht van nieuwe 
kennis inzake de nodige maatregelen met het oog op de bescherming tegen rampen. 
Bovendien zijn voor het herstel van beschadigde infrastructuuronderdelen, zoals bruggen, 
investeringen noodzakelijk waarmee het risico van schade tijdens een toekomstige 
natuurramp wordt weggenomen. Het louter en alleen herstellen van deze infrastructuur 
volstaat niet.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Betalingen uit het Fonds zijn beperkt tot 
financiering van maatregelen om niet-
verzekerbare schade te herstellen en zullen 
overeenkomstig artikel 8, lid 3, worden 
teruggevorderd indien de herstelkosten 
later door een derde worden vergoed.

3. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. es
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Technische bijstand, zoals beheer, 
toezicht, voorlichting en communicatie, 
klachtenafhandeling en controle en audit, 
komt niet in aanmerking voor een bijdrage 
uit het Fonds.

5. Technische bijstand, zoals beheer, 
toezicht, voorlichting en communicatie, 
klachtenafhandeling en controle en audit, 
komt niet in aanmerking voor een bijdrage 
uit het Fonds, behalve wanneer wordt 
aangetoond dat deze onontbeerlijk is om 
herstelwerkzaamheden in door een ramp 
getroffen gebieden uit te voeren. Ten 
hoogste 2% van de totale bijdrage uit het 
Fonds mag voor externe technische 
bijstand worden gebruikt.

Or. es

Motivering

Externe technische bijstand is voor bepaalde regio's vaak onontbeerlijk om aan een ramp het 
hoofd te bieden en de hersteloperaties in de getroffen gebieden uit te voeren.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien
weken na de datum waarop de eerste als 
gevolg van een natuurramp ontstane schade 
zich heeft voorgedaan, kan een staat een 
verzoek om een bijdrage uit het Fonds 
indienen bij de Commissie, onder 
verstrekking van alle beschikbare 

1. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
vijftien weken na de datum waarop de 
eerste als gevolg van een natuurramp 
ontstane schade zich heeft voorgedaan, kan 
een staat een verzoek om een bijdrage uit 
het Fonds indienen bij de Commissie, 
onder verstrekking van alle beschikbare 



PE524.730v01-00 12/20 PR\1012012NL.doc

NL

informatie over onder meer: informatie over onder meer:

Or. es

Motivering

De voorbereiding van het verzoek is voor overheidsinstanties vaak zeer tijdrovend, aangezien 
zij de schade moeten evalueren en de bewijzen ter onderbouwing van het verzoek bij elkaar 
moeten sprokkelen. Bovendien moeten zij dit doen op een moment waarop zij 
noodmaatregelen moeten treffen om aan de gevolgen van de ramp het hoofd te bieden. Dit is 
des te moeilijker in het geval van bepaalde rampen, zoals overstromingen, die weken kunnen 
duren en waarvan de schade slechts kan worden geëvalueerd wanneer het water zich 
terugtrekt.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de uitvoering van Uniewetgeving inzake 
rampenpreventie en -beheer in verband met 
de aard van de ramp;

e) een korte beschrijving van de uitvoering 
van Uniewetgeving inzake 
rampenpreventie en -beheer in verband met 
de aard van de ramp;

Or. es

Motivering

De verplichting om bij het verzoek informatie over de rampenpreventie te voegen kan voor de 
aanvrager een zware administratieve last betekenen en het opstellen en kan de behandeling 
van de verzoeken vertragen, hetgeen in strijd zou zijn met het oorspronkelijke doel van dit 
instrument, te weten de administratieve procedures voor de activering van het Fonds te 
vereenvoudigen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter f



PR\1012012NL.doc 13/20 PE524.730v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) eventuele overige relevante informatie 
over genomen maatregelen om de 
desbetreffende ramp te voorkomen en de 
gevolgen ervan te lenigen.

Schrappen

Or. es

Motivering

Dezelfde informatie moet worden opgenomen in het verslag over de uitvoering van de 
bijdrage van het Fonds (artikel 8, lid 3).

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 4 – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In het geval van een natuurramp die 
geleidelijk in omvang toeneemt, gaat de in 
lid 1 bedoelde aanvraagtermijn van tien 
weken in op de datum waarop de overheid
van de subsidiabele staat voor het eerst 
officieel maatregelen treft tegen de 
gevolgen van de ramp.

1 bis. In het geval van een natuurramp die 
geleidelijk in omvang toeneemt of van 
natuurrampen waarvan de rampzalige 
gevolgen zich pas na een bepaalde periode 
voordoen, gaat de in lid 1 bedoelde 
aanvraagtermijn van tien weken in op de 
datum waarop de overheid van de 
subsidiabele staat voor het eerst officieel 
maatregelen treft tegen de gevolgen van de 
ramp.";

Or. es

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 4 bis – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het voorschot mag niet meer bedragen 
dan 10 % van de verwachte bijdrage en 
mag in geen geval meer bedragen dan 
30 000 000 EUR. Na vaststelling van het 
definitieve steunbedrag verrekent de 
Commissie het voorschot met de uit te 
keren bijdrage. De Commissie vordert 
ongegronde voorschotten terug.

2. Het voorschot mag niet meer bedragen 
dan 15 % van de verwachte bijdrage en 
mag in geen geval meer bedragen dan 
40 000 000 EUR. Na vaststelling van het 
definitieve steunbedrag verrekent de 
Commissie het voorschot met de uit te 
keren bijdrage. De Commissie vordert 
ongegronde voorschotten terug.

Or. es

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 8 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bijdrage uit het Fonds moet worden 
gebruikt binnen een jaar na de datum 
waarop de Commissie het volledige 
steunbedrag heeft betaald. Het deel van de 
bijdrage dat aan het eind van deze termijn 
niet is gebruikt of waarvan blijkt dat het is 
gebruikt voor niet-subsidiabele acties, 
wordt door de Commissie ten laste van de 
begunstigde staat teruggevorderd.

1. De bijdrage uit het Fonds moet worden 
gebruikt binnen anderhalf jaar na de 
datum waarop de Commissie het volledige 
steunbedrag heeft betaald. Het deel van de 
bijdrage dat aan het eind van deze termijn 
niet is gebruikt of waarvan blijkt dat het is 
gebruikt voor niet-subsidiabele acties, 
wordt door de Commissie ten laste van de 
begunstigde staat teruggevorderd.

Or. es

Motivering

De bespoediging van de administratieve procedure voor de goedkeuring van de bijdrage uit 
het Fonds maakt een snellere steunverlening mogelijk. Bijgevolg wordt de daadwerkelijke 
totale periode om de steun uit het Fonds te gebruiken korter. Door de verlenging van de 
termijn zouden de begunstigden in dezelfde periode over meer tijd beschikken dan nu het 
geval is.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk zes maanden na afloop van de 
in lid 1 genoemde termijn van één jaar 
presenteert de begunstigde staat een 
verslag over de uitvoering van de bijdrage 
met een verantwoordingsstaat van de 
uitgaven waarin eventuele andere bronnen 
van voor de betrokken acties ontvangen 
financiering worden vermeld, met inbegrip 
van de verzekeringsuitkeringen en de van 
derden ontvangen schadevergoedingen.

3. Uiterlijk zes maanden na afloop van de 
in lid 1 genoemde termijn van anderhalf
jaar presenteert de begunstigde staat een 
verslag over de uitvoering van de bijdrage 
met een verantwoordingsstaat van de 
uitgaven waarin eventuele andere bronnen 
van voor de betrokken acties ontvangen 
financiering worden vermeld, met inbegrip 
van de verzekeringsuitkeringen en de van 
derden ontvangen schadevergoedingen.

Or. es
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TOELICHTING

ACHTERGROND

Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie werd opgericht om te reageren op natuurrampen 
en om de Europese solidariteit met de getroffen gebieden in Europa tot uitdrukking te 
brengen. Het Fonds werd opgericht na verscheidene overstromingen in Midden-Europa in de 
zomer van 2002. Het dient ter ondersteuning van lidstaten en kandidaatlanden die door een 
natuurramp worden getroffen.

De belangrijkste kenmerken van dit instrument waren tot op heden de volgende:

 in het geval van een "natuurramp" is er slechts één enkel criterium om voor steun in 

aanmerking te komen: schade boven een voor elk land specifieke drempel. 
 Het Fonds kan ook bij minder erge gebeurtenissen interveniëren, de zogenaamde 

"regionale rampen" waardoor de meerderheid van de bevolking van een regio wordt 
getroffen en wanneer wordt aangenomen dat de ramp ernstige en aanhoudende gevolgen 
zal hebben voor de economische stabiliteit en de levensomstandigheden.

 Financiering geschiedt middels een eenmalige betaling. Er is geen planning noch 
medefinanciering nodig. 

 Aangezien de middelen niet uit de EU-begroting afkomstig zijn, kan de Commissie niet 
alleen over de financiële steun beslissen. Wanneer de Commissie van mening is dat een 
verzoek aan alle vereisten voldoet, stelt zij aan de begrotingsautoriteit (Raad en 
Europees Parlement) voor om het Fonds in actie te laten komen. 

Het Fonds vormt een aanvulling op de overheidsuitgaven van de lidstaten om de essentiële 
noodmaatregelen van de overheidsinstanties te financieren, zoals:

 herstel van essentiële infrastructuur, bijvoorbeeld energie, water, vervoer, 

telecommunicatie, gezondheidszorg en onderwijs;
 voorlopige huisvesting en de kosten van nooddiensten om aan de onmiddellijke 

behoeften van de bevolking tegemoet te komen;
 veiligstelling van de infrastructurele preventievoorzieningen zoals dammen en dijken;
 maatregelen ter bescherming van het culturele erfgoed;
 reiniging van de geteisterde gebieden. 

Particuliere schade, bijvoorbeeld aan particulier eigendom, of inkomstenderving, ook in de 
landbouw, worden als verzekerbaar beschouwd en dus niet door het Fonds gedekt.

De nationale autoriteiten van de getroffen landen kunnen bij de Commissie een verzoek 
indienen binnen een termijn van 10 weken na het optreden van de eerste schade. Vervolgens 
evalueert de Commissie het verzoek en besluit zij of het Fonds wordt ingezet. Tevens legt zij 
het steunbedrag vast dat zij passend acht en stelt zij aan de begrotingsautoriteit voor dit 
bedrag vrij te maken. De steun wordt als eenmalig bedrag verleend na ondertekening van een 
uitvoeringsovereenkomst met het begunstigde land. 
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Sedert 2002 werd het Fonds bij 52 rampen ingezet waartoe een aantal uiteenlopende rampen 
behoorden, zoals overstromingen, bosbranden, aardbevingen, stormen en droogte. Tot 
dusverre ontvingen 23 Europese landen steun ten belope van een bedrag van 3,2 miljard EUR. 

REDEN VOOR DE WIJZIGING VAN DE VIGERENDE WETGEVING 

Na de oprichting van het Fonds werd duidelijk dat wijzigingen nodig waren om aan de 
verwachtingen tegemoet te komen van door rampen getroffen landen en regio's die steun van 
de EU hopen te krijgen. Hoewel het instrument over het algemeen zijn doelstellingen kan 
verwezenlijken, is men van mening dat het niet doeltreffend genoeg functioneert, hetgeen 
bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat bepaalde criteria voor de inzet van het Fonds te ingewikkeld 
en niet duidelijk genoeg zijn.

De procedure voor de toekenning van de steun is zeer tijdrovend, aangezien de steun 
doorgaans pas ongeveer een jaar na de ramp wordt betaald.

Weliswaar functioneerde het instrument goed bij grote natuurrampen, maar tweederde van de 
ontvangen verzoeken hadden betrekking op zogenaamde "regionale rampen" met een schade 
die onder de drempel lag. Het leeuwendeel van deze verzoeken voldoet niet aan de criteria en 
moet worden geweigerd hetgeen tot een verlies van tijd en middelen en tot frustratie leidt.

Om het Solidariteitsfonds begrijpelijker en zichtbaarder te maken, moet worden overgegaan 
tot een verbetering en vereenvoudiging van de procedure, de invoering van voorschotten en 
de verduidelijking van bepaalde voorschriften ten einde de steun sneller uit te kunnen betalen 
dan nu het geval is.

NIEUW WETSVOORSTEL VAN DE EUROPESE COMMISSIE 

De wezenlijke, door de Europese Commissie voorgestelde wijzigingen kunnen als volgt 
worden samengevat:

- een verduidelijking van het toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds dat beperkt 
wordt tot natuurrampen en wordt verruimd tot droogte. 

- De vaststelling van duidelijkere bepalingen over de vraag wanneer regionale rampen 
voor steun in aanmerking komen door de invoering van één enkele schadedrempel 
voor het ontvangen van steun, welke op 1,5% van het regionale bbp wordt vastgesteld.

- Voor het eerst de mogelijkheid van het betalen van voorschotten: 10% van de 
verwachte bijdrage tot een maximum van 30 miljoen EUR.

- Een kortere administratieve procedure voor de betaling van de steun doordat de twee 
stadia van toekenning en uitvoering in één overeenkomst kunnen worden 
samengevoegd. 

- De invoering van maatregelen ter bevordering van strategieën ter voorkoming van 
rampen: vereisten inzake het opstellen van verslagen en mogelijke voorwaarden voor 
steun.

Het toepassingsgebied blijft beperkt tot natuurrampen in de lidstaten en de landen die in 
onderhandeling zijn over hun toetreding tot de Unie. De landen beschikken over tien weken 
vanaf de eerste dag van de ramp om hun verzoek in te dienen. De schadedrempel voor de 
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inwerkingtreding van het Fonds blijft onveranderd (0,6% van het BNI oftewel 3 miljard EUR) 
evenals het soort maatregelen die voor steun in aanmerking komen. De begunstigde is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de steun, met inbegrip van de keuze van de 
projecten, de audit en de controle. Het niveau van de te verwachten kosten blijft ongewijzigd.

De financiering van het Fonds geschiedt buiten de EU-begroting om via een gewijzigde 
begroting. Zo is het in een akkoord tussen de instellingen vastgelegd. Alle steun wordt 
afzonderlijk via een voorstel van de Commissie verleend en door de lidstaten en het Europees 
Parlement goedgekeurd. Er bestaat een wettelijke minimumtermijn die voor de goedkeuring 
van elke gewijzigde begroting moeten gerespecteerd (ten minste 8 à 10 weken).

CONCLUSIES VAN UW RAPPORTEUR 

Het Fonds vormt een duidelijk blijk van solidariteit ter ondersteuning van de regio's en landen 
in Europa die dit het meeste nodig hebben. In het voorstel van de Europese Commissie zijn 
vele van de voorstellen van het verslag van het Europees parlement van december 2012 
overgenomen hetgeen ertoe zal leiden dat het Solidariteitsfonds sneller, duidelijker en 
makkelijker inzetbaar wordt. Tevens worden de landen ertoe bewogen hun inspanningen 
inzake de preventie en het beheer van rampen te vergroten. 

Dankzij het nieuwe wetsvoorstel worden de bestaande voorschriften vereenvoudigd, zodat de 
steun sneller wordt uitbetaald. Ook wordt voor het eerst de mogelijkheid geboden om 
voorschotten te betalen. In het voorstel wordt duidelijker aangegeven wie en wat voor steun in 
aanmerking komen, vooral met betrekking tot regionale rampen. Bovendien worden de 
lidstaten door de herziening ertoe aangemoedigd strategieën voor het risicobeheer en de 
preventie van rampen op hun agenda te zetten. De beginselen van het Fonds blijven 
onveranderd evenals de wijze van de financiering buiten de EU-begroting om.

Er zij aan herinnerd dat dit Europese instrument een van de instrumenten is waarmee de 
Europese burgers het meest tevreden zijn en dat het bestaan ervan als zodanig nooit is 
aangevochten, ook al moet iets worden gedaan aan het gebrek aan flexibiliteit en de trage 
werking ervan.

Ook dient te worden erkend en geaccepteerd dat, zoals reeds duidelijk tijdens de 
onderhandelingen over het meerjarig financieel kader 2014-2020 is gebleken, de lidstaten en 
de Unie ten gevolge van de crisis veel moeite hebben om hun uitgavenniveau zowel op 
nationaal als op Europees niveau te verhogen. Derhalve is het begrijpelijk dat het, in het licht 
van de algemene tendens ten aanzien van de begrotingsuitgaven, ondenkbaar was om de 
middelen voor het Solidariteitsfonds te verhogen en het toepassingsgebied te verruimen. 
Desalniettemin is het moeilijk om een vermindering met ongeveer 50% (van jaarlijks 1 
miljard tijdens de periode 2007-2013 naar jaarlijks 500 miljoen vanaf 2014) te aanvaarden, 
omdat het aantal en de ernst van de natuurrampen in de afgelopen jaren helaas aanzienlijk is 
toegenomen en het ten gevolge van de klimaatverandering niet te verwachten is dat deze 
afnemen, ondanks de maatregelen en eisen inzake preventie.

In het nieuwe Verdrag betreffende de werking van de EU wordt gewezen op de 
verantwoordelijkheid van de Unie en haar lidstaten om het hoofd te bieden aan de gevolgen 
van natuurrampen en terroristische daden op het grondgebied van de EU en op het feit dat de 
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EU aan haar burgers toereikende middelen ter beschikking moet stellen, wanneer deze zich 
voordoen.

De EU moet en wil meer zijn dan een interne markt. Zij is een lotsgemeenschap en moet in 
staat zijn dit op de moeilijkste momenten te bewijzen. Het Solidariteitsfonds mag niet 
gereduceerd worden tot de toepassing van een reeks administratieve en bureaucratische 
voorschriften, maar het moet zich aanpassen en flexibel zijn om het optreden van de Unie ten 
dienste van haar burgers zichtbaarder te maken en haar vermogen tot handelen te verbeteren, 
vooral wanneer zich en ramp voordoet die directe gevolgen voor mensen heeft. Paradoxaal 
genoeg is de Unie zichtbaarder en beschikt zij over meer financiële middelen in het geval van 
rampen en humanitaire crises buiten haar grondgebied. De Unie is wereldwijd de grootste 
verlener van humanitaire en ontwikkelingshulp en derhalve is het voor de burgers soms zeer 
moeilijk om te begrijpen dat zij niet in staat is om te reageren op tragedies die in verhouding 
veel minder erg zijn dan degene die zich in derde landen afspelen, maar waardoor mensen op 
haar eigen grondgebied worden getroffen.

Desalniettemin en ondanks een zekere teleurstelling over de beperkte omvang van de 
voorgestelde herziening mogen wij niet het belang van de voorgestelde wijzigingen 
bagatelliseren, aangezien zij erop gericht zijn de huidige werking van dit instrument te 
verbeteren en te versoepelen, dat ongetwijfeld doeltreffender en doelmatiger zal kunnen 
functioneren. 

De onlangs vastgestelde EU-begroting voor de volgende zeven jaar heeft in reële cijfers onder 
een vermindering van de totale middelen te lijden en uw rapporteur denkt dat niemand 
verwachtte dat de herziening van het Solidariteitsfonds zou overeenkomen met de herziening 
die de Commissie ons in haar mededeling van afgelopen jaar had aangekondigd. Er zij echter 
op gewezen dat we in 2005 een buitenkans hebben laten glippen om dit Europese instrument 
te veranderen in een instrument dat de duidelijkste, meest vastberaden en belangrijkste uiting 
wil zijn van de Europese solidariteit met haar burgers, wanneer deze zich in een heikele 
situatie bevinden.

Alle door de Commissie in haar herzieningsvoorstel behandelde criteria leiden tot een 
vereenvoudiging en vergemakkelijking voor de lidstaten van de analyse en voorbereiding van 
een verzoek om steun uit het Fonds en ongetwijfeld tot een grote vereenvoudiging van de 
follow-up van de verzoeken door de Commissie, aangezien het aantal bij de Commissie 
ingediende verzoeken duidelijk zal afnemen. Het moeilijkste voor uw rapporteur is om met de 
Europese Commissie de overtuiging te delen dat dankzij een verlaging van het aantal 
verzoeken om steun ook het aantal teleurstellingen en teleurgestelden zal afnemen, omdat het 
verzoek om steun niet wordt geweigerd. Dit vloeit eenvoudigweg voort uit het feit dat geen 
gelegenheid zal bestaan een verzoek in te dienen. Er worden minder verzoeken ingediend en 
dus minder verzoeken geweigerd, maar er zal ook minder steun worden verleend.

Ook met het nieuwe voorstel voor een verordening zal het niet mogelijk zijn alle burgers te 
helpen die met een moeilijke en tragische situatie geconfronteerd worden en die als burgers 
van de Unie een gebaar van solidariteit verwachten, wanneer zij het slachtoffer van een ramp 
zijn. Aangezien het echter onmogelijk is een, in economisch opzicht beter instrument goed te 
keuren, moeten wij instemmen met de voorgestelde wijzigingen, aangezien zij de werking van 
dit belangrijke solidariteitsinstrument versoepelen en bijgevolg de doelmatigheid en 
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doeltreffendheid ervan verbeteren.


