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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het Europees Solidariteitsfonds, implementatie en toepassing
2012/2075 (INI).

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 175, 212 en 222 van het VWEU,

– gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting 
van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie1,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 7 november 2002 tussen het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie over de financiering van het Solidariteitsfonds van de Europese 
Unie ter aanvulling van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 over de 
begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure2, 

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's getiteld "De toekomst van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie" (COM(2011)0613), 

– gezien het verslag van de Commissie "Solidariteitsfonds van de Europese Unie – Jaarverslag 
2010" (COM(2011)0694),

– gezien het verslag van de Commissie "Solidariteitsfonds van de Europese Unie – Jaarverslag 
2008 en verslag over de ervaring die de afgelopen zes jaar met het nieuwe instrument is 
opgedaan" (COM(2009)0193), 

– gezien zijn resolutie over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie3,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van 
de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's getiteld "De toekomst van het Solidariteitsfonds van de 
Europese Unie"4, 

– gezien Speciaal verslag nr. 3/2008 van de Europese Rekenkamer "Het Solidariteitsfonds van 
de Europese Unie: hoe snel, efficiënt en flexibel is het?"5,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2012),

A. overwegende dat in artikel 222 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie bepaald staat dat de Unie en de lidstaten uit solidariteit gezamenlijk optreden indien een 
lidstaat getroffen wordt door een terroristische aanval, een natuurramp of een door de mens 
veroorzaakte ramp;

                                               
1 PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.
2 PB C 283 van 20.11.2002, blz. 1.
3 PB C 297E van 7.12.2006, blz. 331.
4 PB C 181 van 21.6.2012, blz. 52.
5 PB C 153 van 18.6.2008, blz. 1.
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B. overwegende dat het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) het voornaamste 
instrument is om solidair optreden van de Unie tot uiting te brengen en belangrijke financiële 
steun te verlenen aan lidstaten of gebieden die door zware rampen getroffen worden;

C. overwegende dat het Solidariteitsfonds, wanneer het moet worden ingezet, in ruime mate 
wordt gezien als een van de meest bevredigende instrumenten waarover de Unie beschikt: het 
vormt immers de duidelijkste, belangrijkste en meest overtuigende blijk van solidariteit van 
Europa met haar burgers die met een benarde situatie te maken krijgen;

D. overwegende dat het in 2005 ingediende wetgevingsvoorstel voor een nieuwe verordening 
inzake het Solidariteitsfonds in het Parlement op veel bijval kon rekenen maar voor de 
meeste lidstaten onaanvaardbaar bleek en uiteindelijk door de Commissie werd ingetrokken;

E. overwegende dat de huidige crisis de lidstaten en de EU verplicht de uitgaven binnen de 
perken te houden; 

F. overwegende dat uit een aantal verslagen is gebleken dat de huidige verordening inzake het 
Solidariteitsfonds1 moet worden gewijzigd, hoofdzakelijk om de werking ervan te versnellen 
en de inzetbaarheid te verbeteren, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel;

Tenuitvoerlegging van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie

1. onderstreept het belang van het Solidariteitsfonds als belangrijkste instrument waarmee de 
Unie kan reageren op een grote ramp die zich voordoet op het grondgebied van de Unie of in 
een buurland; 

2. benadrukt dat het fonds weliswaar in goed aanzien staat bij de burgers maar dat de werking 
ervan moet worden verbeterd door het flexibeler, sneller en zichtbaarder te maken om de 
geloofwaardigheid van de Unie bij haar burgers te vergroten;

3. wijst op het belang van de steun die uit het Solidariteitsfonds aan de lidstaten wordt verleend 
om de staatskas bij te springen wanneer overheden het hoofd moeten bieden aan 
noodsituaties ten gevolge van een zware ramp waar zij vaak niet tegen opgewassen zijn;

4. wijst erop dat de administratieve procedures om het fonds in te zetten, efficiënter en sneller 
moeten worden want bij de goedkeuring zijn drie Europese instellingen betrokken, met als 
gevolg dat het overdreven lang duurt om door een ramp getroffen lidstaten te helpen;

5. stipt aan dat de meeste aanvragen (63%) werden ingediend in de uitzonderlijke categorie 
"regionale ramp" en dat 66% daarvan na beoordeling door de Commissie werd verworpen;

6. is van mening dat de huidige bepalingen van de betrokken verordening, in het geval van zich 
traag voltrekkende rampen, juridische en praktische moeilijkheden opleveren voor de 
beschikbaarstelling van middelen uit het fonds, voornamelijk vanwege de voorgeschreven 
termijn van uiterlijk 10 weken waarbinnen aanvragen moeten worden ingediend;

                                               
1 Speciaal verslag nr. 3/2008 van de Rekenkamer; verslag van de Commissie "Solidariteitsfonds van de Europese 
Unie - jaarverslag 2010", COM(2011)0694, 31.10.2011; verslag van de Commissie "Solidariteitsfonds van de 
Europese Unie - jaarverslag 2008 en verslag over de ervaring die de afgelopen zes jaar met het nieuwe instrument is 
opgedaan", COM(2009)0193, 23.4.2009; advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de 
mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's "De toekomst van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie", COM(2011)0613, 
ECO/319, 28.3.2012.
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Aanbevelingen ter verbetering van het Solidariteitsfonds

7. is blij dat de Commissie tot de bevinding is gekomen dat de huidige verordening inzake het 
Solidariteitsfonds moet worden herzien om de werking en inzetbaarheid ervan te verbeteren; 
deelt de mening van de Commissie dat de voorgestelde wijziging van de verordening, gezien 
de huidige economische crisis, de begroting van de EU of de lidstaten niet extra mag 
belasten;

8. stipt aan dat het beginsel "wie schade veroorzaakt, moet daarvoor opdraaien" onverkort moet 
worden toegepast, zodat de verantwoordelijken voor een ramp bij gebruik van het 
Solidariteitsfonds hun aansprakelijkheid niet ontlopen;

9. betreurt dat de aanpassing van de uit 2002 daterende verordening1 door het verzet van een 
aantal lidstaten, die vrezen dat grote veranderingen in de rechtsgrondslag van dit instrument 
hogere financiële lasten met zich mee zullen brengen, beperkt is gebleven tot een aantal 
verduidelijkingen en een poging om de inzetbaarheid ervan te verbeteren; wijst erop dat het 
aantal, de ernst en de hevigheid van rampen in de regio's van de Europese Unie sinds de 
oprichting van het fonds jammer genoeg aanzienlijk zijn toegenomen;

10. is niettemin verheugd dat de werking aanzienlijk kan worden verbeterd door in de geldende 
regels louter bepaalde aanpassingen aan te brengen, met behoud van de bestaansreden en het 
karakter van het fonds, dat voornamelijk is opgezet om te beschikken over een soepel en 
efficiënt instrument waarmee bijstand kan worden verleend aan burgers die getroffen worden 
door een fenomeen dat ernstig ingrijpt op hun levensomstandigheden en welzijn;

11. vraagt zich af of een duidelijker en nauwkeuriger definitie van het begrip "ramp" kan helpen 
om het scepticisme weg te nemen bij veel lidstaten die zich verzetten tegen een grondige 
hervorming van dit EU-instrument;

Sneller hulp verlenen

12. benadrukt dat de te doorlopen bureaucratische processen voor de beschikbaarstelling van 
middelen uit dit EU-instrument dringend moeten worden vereenvoudigd, zodat er minder tijd 
hoeft te verlopen tussen het ogenblik waarop de ramp zich voordoet en het ogenblik waarop 
de getroffen lidstaat hulp ontvangt, want in sommige gevallen duurt dat meer dan een jaar; 
herinnert er niettemin aan dat dit instrument niet in het leven is geroepen om snel te reageren 
maar om noodacties die aanvankelijk door de overheidsinstanties in het getroffen land zijn 
gefinancierd, te herfinancieren; 

13. vindt het voorstel van de Commissie om de subsidiebesluiten en de 
uitvoeringsovereenkomsten bij de Commissie en de lidstaten samen te voegen, interessant en 
zinvol omdat dit tijd bespaart en er zo sneller kan worden gereageerd; 

14. is van mening dat het SFEU, zoals nu, buiten de EU-begroting moet blijven en moet worden 
ingezet wanneer zich rampen voordoen, aangezien het aantal rampen en de ernst ervan vooraf 
onbekend en niet te voorzien zijn;

15. is het ermee eens dat ook de invoering van voorschotten een goede manier is om de 
steunverlening aan de door rampen getroffen landen te versnellen en dat dit het 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van 
de Europese Unie (PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3).
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Solidariteitsfonds doeltreffender zou helpen maken; vindt dat die voorschotten, als zij er 
komen, een vast percentage van de naar verwachting te verlenen totale hulp zouden moeten 
bedragen en aan de Gemeenschap moeten worden terugbetaald als de aanvraag niet wordt 
aanvaard;

Duidelijker toepassingsgebied en definities

16. verzoekt de Commissie het toepassingsgebied en de dekking van het fonds duidelijk te 
omschrijven, eventuele rechtsonzekerheid omtrent de reikwijdte weg te nemen en bovendien 
te voorkomen dat de lidstaten onder druk van hun burgers aanvragen indienen, ook al weten 
ze dat die zullen worden afgewezen;

17. is van mening dat indien een ramp "cascade-effecten" veroorzaakt, de bijkomende schade 
ook door het fonds moet worden vergoed wanneer die aanzienlijke gevolgen heeft voor de 
sociaaleconomische structuur van een regio;

18. benadrukt dat moet worden verduidelijkt welke rampen op regionaal niveau subsidiabel zijn, 
door een objectief criterium in te voeren aan de hand waarvan ze gelijkgesteld kunnen 
worden met andere rampen zodat elke mogelijkheid tot speculatieve interpretatie en 
eventuele twijfel bij de aanvragers omtrent subsidiabiliteit worden weggenomen; 

19. vindt dat het criterium op basis van de inkomensdrempel als algemeen basiscriterium voor 
elk soort ramp zou kunnen worden aangenomen; benadrukt dat, indien het inkomen als 
indicator dient om te bepalen of een regionale ramp subsidiabel is, dit moet worden 
aangepast aan het regionale bbp in het laatste jaar waarvoor officiële cijfers beschikbaar zijn, 
door er een vooraf bepaalde correctiefactor op toe te passen om rekening te houden met de 
niet in inkomen becijferbare verliezen alsook de directe en indirecte gevolgen die meestal 
met een regionale ramp gepaard gaan en vaak veel meer bedragen dan de naar inkomen 
gemeten gevolgen; 

20. is van mening dat het voorstel om de subsidiabiliteit van een regionale ramp te bepalen aan 
de hand van een schadedrempel van 1,5% van het regionale bbp op NUTS 2-niveau zou 
verduidelijken of verwacht mag worden of een eventuele aanvraag al dan niet voor 
steunverlening uit het fonds in aanmerking komt, maar onderstreept dat dit nagenoeg 
hetzelfde resultaat zal opleveren als de huidige criteria voor regionale rampen, waardoor 
haast alle regionale rampen uit de boot zullen blijven vallen; beklemtoont dan ook dat een 
dermate hoge drempel niet het antwoord zal bieden dat de burgers verwachten en bijgevolg 
de frustratie bij de slachtoffers van een ramp niet zal wegnemen, wel integendeel: zij zullen 
het optreden van de Unie blijven veroordelen en haar blijven beschuldigen van een gebrek 
aan medeleven met haar burgers;

21. benadrukt dat duidelijk moet zijn dat droogte beschouwd zal blijven worden als een soort 
ramp die voor hulp uit het Solidariteitsfonds in aanmerking komt, teneinde de 
sociaaleconomische en de milieugevolgen van dergelijke periodes te milderen in de context 
van de kaderrichtlijn Water, gegeven het feit dat het hier een langdurig structureel probleem 
met ernstige sociaaleconomische gevolgen betreft, waarbij de gebruikelijke 
aanvraagtermijnen moeilijk toe te passen zijn; dringt er derhalve op aan dat er voor ernstige 
droogtes of andere zich traag voltrekkende rampen specifieke bepalingen worden ingevoerd 
tot vaststelling van de datum waarop de overheid voor het eerst tegen het verschijnsel is 
opgetreden, zodat een snel en juridisch duidelijk antwoord mogelijk is;
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22. roept de Commissie op de criteria te onderzoeken en aan te passen zodat het 
Solidariteitsfonds kan reageren op de natuurrampen in het Middellandse Zeegebied, die de 
laatste jaren – deels als gevolg van de klimaatverandering – tot de grootste natuurrampen in 
de Unie behoren; 

23. wijst erop dat met de huidige instrumenten erg moeilijk adequaat op EU-niveau kan worden 
gereageerd op ernstige, niet door de natuur veroorzaakte crises, zoals is gebleken bij 
industriële ongevallen of ernstige volksgezondheidscrises, en dat de Unie geschikte 
instrumenten moet hebben om gepast te reageren wanneer dergelijke rampen zich voordoen; 

24. dringt erop aan dat de regio's in het volgende financieel kader 2014-2020 voldoende 
flexibiliteit krijgen en de aan hen toegewezen middelen kunnen herverdelen zodat zij de 
beschikbare middelen in geval van een ramp kunnen opvoeren als zij dat nodig en gepast 
achten;

-o0o-

25. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 
nationale parlementen.



PE496.502v01-00 8/10 PR\913609NL.doc

NL

TOELICHTING

Het Solidariteitsfonds: tien jaar succesvolle tenuitvoerlegging van het solidariteitsbeginsel 
in de EU

Na de verwoestende overstromingen in Midden-Europa in 2002 riep de Unie, bij gebrek aan een 
middel waarmee ze de getroffen bevolking en lidstaten kon helpen, een nieuw instrument in het 
leven: het Solidariteitsfonds van de Europese Unie. 

Sindsdien zijn in de desbetreffende verordening geen wijzigingen aangebracht om het fonds aan 
de nieuwe behoeften aan te passen en enkele tekortkomingen weg te werken die aan het licht zijn 
gekomen in de tien jaar dat het bestaat. 

Vanaf zijn oprichting tot september 2012 heeft het fonds financiële steun verleend om de schade 
van 49 rampen, voornamelijk overstromingen en branden, te vergoeden. 

De laatste jaren ontvangt de Commissie steeds meer aanvragen, enerzijds omdat er zich meer 
rampen voordoen en anderzijds omdat de geldende regels onvoldoende duidelijk zijn om twijfel 
weg te nemen over de mogelijke subsidiabiliteit van rampen wanneer aanvragen worden 
ingediend volgens de uitzonderlijke regels voor zogenaamde "buitengewone regionale rampen".

Met betrekking tot dit soort rampen is de huidige formulering van de verordening onduidelijk, 
wat valse hoop wekt bij de burgers van de aanvragende lidstaten. In veel gevallen dienen de 
lidstaten immers een aanvraag in onder druk van hun burgers en van politieke rivalen, die van de 
Unie en hun nationale autoriteiten doortastend optreden en krachtdadige antwoorden verlangen. 

Daarom is het absoluut noodzakelijk de huidige verordening te herzien zodat de wijziging kan 
ingaan met de nieuwe financieringsperiode 2014-2020.

Ondanks de tekortkomingen die de afgelopen jaren in de werking zijn vastgesteld, is het 
Solidariteitsfonds een van de succesvolste en meest gewaardeerde EU-instrumenten gebleken, 
daar het een van de weinige instrumenten is waarover de Unie beschikt om haar solidariteit en 
betrokkenheid met de Europese burgers te betonen.
Hoewel het Europees Parlement in 2005 zijn krachtige steun uitsprak voor de voorstellen van de 
Commissie, die een grondige herziening van de verordening inhielden, kon een groot aantal 
Raadsdelegaties zich er niet in vinden. Daardoor moest worden afgezien van de voorgestelde 
herziening en werd het wetgevingsvoorstel ingetrokken en opgeborgen. 

Doordat de economische toestand in de Unie en de meeste lidstaten danig veranderd is, heeft de 
Commissie, in een nieuwe poging om dit instrument aan de huidige realiteit aan te passen, 
wijselijk gematigde ambities aan de dag gelegd. Zo stelt zij alleen procedurewijzigingen voor die 
de werking van het fonds verbeteren maar geen extra kosten met zich meebrengen. Dit nieuwe 
wijzigingsvoorstel strekt ertoe de procedures te vereenvoudigen en de definities duidelijker, 
nauwkeurig en transparanter te maken.

De noodzaak van kleine wijzigingen om de werking en de kwaliteit van het SFEU te 
verbeteren
Het huidige politieke klimaat wordt gekenmerkt door de moeilijke begrotingssituatie in veel 
lidstaten, waardoor zij niet in staat zijn een soortgelijk voorstel als dat van 2005 te aanvaarden. 
De meeste lidstaten hebben te kennen gegeven dat zij geen ingrijpende veranderingen zullen 
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aanvaarden, noch in de rechtsgrondslag, noch in de werking van het Solidariteitsfonds. 

De Commissie is dan ook volledig afgestapt van het idee om het voorstel uit 2005 nieuw leven in 
te blazen en schuift haar ideeën krachtdadig maar gematigd naar voren.
Niettemin wordt algemeen aanvaard dat het Solidariteitsfonds efficiënter moet worden. 

De reeks raadplegingen die de Commissie de afgelopen jaren heeft gehouden en het Verslag van 
de Rekenkamer uit 2008 over de werking van het fonds tonen duidelijk aan dat het fonds 
weliswaar bevredigend werkt bij grote rampen, maar dat dit niet zo is bij "kleinere" rampen, die 
onder de uitzonderlijke categorie regionale ramp vallen. De Rekenkamer concludeerde dat de 
definitie van een regionale ramp onduidelijk is en dat dit problemen veroorzaakt voor de 
indiening van aanvragen, die meestal worden afgewezen. 

De Rekenkamer hekelde ook de trage beschikbaarstelling van middelen uit dit 
solidariteitsinstrument.

Om deze tekortkomingen te verhelpen en de beschreven problemen op te lossen heeft de 
Commissie onderhavige mededeling gedaan. 
In haar mededeling van oktober 2011 over de toekomst van het Solidariteitsfonds zet de 
Commissie haar ideeën uiteen om het fonds te verbeteren, waarbij ze zich beperkt tot bepaalde 
aanpassingen van de huidige verordening, waarvan de bestaansreden en het karakter behouden 
blijven. De financiële middelen en de reikwijdte van het fonds – de aspecten waarom de Raad 
het vorige voorstel verwierp – veranderen niet. 

De Commissie is van plan, als haar ideeën in goede aarde vallen, in overeenstemming met wat 
wordt besloten een nieuwe ontwerpverordening op te stellen, die in werking zou treden in 2014, 
samen met de overige op het getouw staande wetgevingsvoorstellen.
Rekening houdend met al deze beperkingen is de rapporteur er volledig van overtuigd dat dit 
EU-instrument nuttig en positief is. Het maakt het immers mogelijk steun te verlenen aan 
noodacties voor mensen die getroffen zijn door een ramp, de financiële lasten van lidstaten te 
verlichten wanneer zich rampen voordoen, en bovendien blijk te geven van de solidariteit van de 
Unie met haar burgers die met een hachelijke situatie te maken krijgen.
De rapporteur is het met de Commissie eens dat het fonds efficiënter moet worden door minder 
tijd te laten verlopen tussen het moment waarop zich een ramp voordoet en het moment waarop 
hulp wordt verleend. De administratieve procedures zijn traag, ingewikkeld en omslachtig, maar 
dit valt te verhelpen met kleine wijzigingen die niet raken aan de kern van de huidige 
verordening.

Daar de meeste problemen verband houden met aanvragen in de categorie "buitengewone 
regionale rampen", acht de rapporteur het gepast een duidelijke definitie op te nemen van de 
toegang tot het fonds wanneer zich een "kleine" ramp voordoet. 

Zij is tevens van mening dat voor zich traag voltrekkende rampen, die zich vaak voordoen in met 
name de meer zuidelijke delen van de Unie, de in de verordening vastgestelde aanvraagtermijnen 
moeilijk haalbaar zijn, ook al gaat het om een langdurig structureel probleem. Ook daar zou iets 
aan moeten worden gedaan. 

De rapporteur is er voorstander van dat het begrip ramp duidelijk en nauwkeurig wordt 
omschreven, dat er een algemeen criterium wordt vastgesteld om de ernst van de schade in te 
schatten, en dat er drempels komen die zijn afgestemd op het geschikte territoriale niveau. Dat 
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zou twijfels en negatieve houdingen ten opzichte van de Europese Unie helpen wegnemen bij de 
lidstaten en het publiek, die anders zouden denken dat de Unie geen passend antwoord biedt op 
hun problemen. 

Voorts zou de administratieve rompslomp die bij de steunverlening uit het fonds komt kijken, 
moeten worden verminderd. Het betalen van voorschotten zou erg nuttig en zinvol zijn en het 
samenvoegen van de procedures en de besluiten zou de huidige procedure aanzienlijk helpen 
versnellen.

Dit instrument moet buiten de EU-begroting blijven, daar onmogelijk op voorhand te weten is in 
hoeverre er tijdens het jaar gebruik van zal moeten worden gemaakt. Dit zou bovendien 
aansluiten bij de algemene opvatting van het Parlement dat instrumenten die zijn opgezet om op 
uitzonderlijke en onvoorziene crises te reageren, buiten de begroting moeten blijven. 

Zoals reeds gezegd, is de rapporteur het ermee eens dat de toegangscriteria, met name inzake 
regionale rampen, moeten worden verduidelijkt. Hoewel het criterium op basis van het regionale 
bbp een goede indicator is, vindt zij de vastgestelde drempel nog steeds te hoog om te reageren 
op de steeds vaker voorkomende en ernstiger rampen in de Europese regio's. Er zou een mate 
van flexibiliteit moeten worden ingebouwd, bijvoorbeeld in de vorm van een vaste 
correctiefactor die schade omvat die niet naar inkomen kan worden gemeten – zoals schade aan
het landschap, recreatieve faciliteiten, het milieu, enz. – en die aanzienlijke gevolgen heeft voor 
de leefwijze en de sociaaleconomische omstandigheden in de getroffen regio's. 

De rapporteur vindt dat het fonds tegemoet moet kunnen blijven komen in uitzonderlijke 
omstandigheden, ook al haalt de ramp de subsidiabiliteitsdrempel niet. Zij verwelkomt het 
initiatief van de Commissie, al beseft ze dat het met de huidige instrumenten erg moeilijk is om 
adequaat op ernstige, niet door de natuur veroorzaakte crises te reageren. 


