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ONTWERPRESOLUTIE 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 
voor bijstand aan Kroatië en Polen in verband met een natuurramp en voor de betaling 
van voorschotten aan Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Portugal en 
Spanje naar aanleiding van een volksgezondheidscrisis
(COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2020)0960 – C9-0318/2020),

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

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20202, en met name 
artikel 10,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de 
samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer3, en met name punt 11,

– gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling,

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0221/2020),

1. is ingenomen met het besluit als teken van de solidariteit van de Unie met de burgers en 
regio’s van de Unie die zijn getroffen door natuurrampen en de grote 
volksgezondheidscrisis als gevolg van de COVID-19-pandemie begin 2020;

2. benadrukt dat er via het Solidariteitsfonds van de Europese Unie dringend financiële 
bijstand moet worden vrijgemaakt voor de getroffen regio’s;

3. hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

4. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen 
en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

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

1 PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.
2 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
3 PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
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BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

over de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese 
Unie voor bijstand aan Kroatië en Polen in verband met een natuurramp en voor de 
betaling van voorschotten aan Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, 
Portugal en Spanje naar aanleiding van een volksgezondheidscrisis

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting 
van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie1, en met name artikel 4, lid 3,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel beheer2, en met name punt 11,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (hierna “het fonds” genoemd) heeft tot 
doel de Unie in staat te stellen snel, efficiënt en soepel op noodsituaties te reageren in 
solidariteit met de bevolking van regio’s die getroffen zijn door grote of regionale 
natuurrampen of een grote volksgezondheidscrisis.

(2) Zoals vastgesteld in artikel 10 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de 
Raad mag het Fonds het jaarlijkse maximumbedrag van 500 000 000 EUR (in prijzen 
van 2011) niet overschrijden3.

(3) Op 10 juni 2020 heeft Kroatië een aanvraag tot beschikbaarstelling van middelen uit 
het fonds ingediend naar aanleiding van de aardbeving in maart 2020 die de stad 
Zagreb en de provincies Zagreb en Krapina-Zagorje getroffen heeft.

(4) Op 24 augustus 2020 heeft Polen een aanvraag tot beschikbaarstelling van middelen 
uit het fonds ingediend naar aanleiding van de overstromingen in juni 2020 in het 
woiwodschap Subkarpaten.

(5) Op 24 juni 2020 dienden Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Portugal 
en Spanje een aanvraag in tot terbeschikkingstelling van middelen uit het fonds in 
verband met de grote volksgezondheidscrisis als gevolg van de COVID-19-pandemie 
begin 2020. In hun aanvragen verzochten alle zeven lidstaten om betaling van een 
voorschot op de verwachte bijdrage uit het fonds. 

1 PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.
2 PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
3 Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het 
meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).
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(6) De aanvragen van Kroatië en Polen in verband met natuurrampen voldoen aan de 
voorwaarden voor het verlenen van een financiële bijdrage uit het fonds, zoals 
vastgesteld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2012/2002.

(7) Er moeten derhalve middelen uit het fonds beschikbaar worden gesteld voor een 
financiële bijdrage aan Kroatië en Polen.

(8) Om ervoor te zorgen dat in de algemene begroting van de Unie voor 2020 voldoende 
begrotingsmiddelen beschikbaar zijn, moet het fonds beschikbaar worden gesteld voor 
de betaling van voorschotten aan Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, 
Portugal en Spanje in verband met de grote volksgezondheidscrisis. 

(9) Teneinde zo snel mogelijk middelen uit het fonds ter beschikking te stellen, moet dit 
besluit van toepassing zijn vanaf de datum waarop het wordt vastgesteld,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
In het kader van de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2020 worden uit 
het Solidariteitsfonds van de Europese Unie de volgende vastleggings- en betalingskredieten 
in verband met natuurrampen ter beschikking gesteld:

a) een bedrag van 683 740 523 EUR voor Kroatië;

b) een bedrag van 7 071 280 EUR voor Polen.

Artikel 2
In het kader van de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2020 worden uit 
het Solidariteitsfonds van de Europese Unie de volgende vastleggings- en betalingskredieten 
voor de betaling van voorschotten in verband met een volksgezondheidscrisis ter beschikking 
gesteld:

a) een bedrag van 8 462 280 EUR voor Kroatië;

b) een bedrag van 15 499 409 EUR voor Duitsland;

c) een bedrag van 4 535 700 EUR voor Griekenland;

d) een bedrag van 26 587 069 EUR voor Hongarije;

e) een bedrag van 23 279 441 EUR voor Ierland;

f) een bedrag van 37 528 511 EUR voor Portugal;

g) een bedrag van 16 844 420 EUR voor Spanje.

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van ... [de datum van vaststelling ervan].

 Datum door het Parlement in te vullen vóór de bekendmaking in het PB.
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Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad
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TOELICHTING

Met dit besluit stelt de Commissie voor middelen beschikbaar te stellen uit het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU, hierna “het fonds” genoemd) om financiële 
bijstand te verlenen voor een totaalbedrag van 823 548 633 EUR naar aanleiding van 
natuurrampen die in de loop van 2020 hebben plaatsgevonden in Kroatië en Polen, alsmede 
voor het betalen van voorschotten aan zeven lidstaten (Duitsland, Griekenland, Hongarije, 
Ierland, Kroatië, Portugal en Spanje) naar aanleiding van de grote volksgezondheidscrisis die 
begin 2020 door de COVID-19-pandemie is veroorzaakt.

Kroatië: aardbeving

Op 22 maart 2020 werden de stad Zagreb en de provincies Zagreb en Krapina-Zagorje getroffen 
door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Dit was de zwaarste 
aardbeving in Zagreb sinds 1880. Er vielen 27 gewonden en 1 dode. De aardbeving 
veroorzaakte grote structurele schade aan naar schatting 26 000 gebouwen, zowel openbare als 
particuliere, waaronder honderden scholen, 80 % van de ziekenhuizen en een groot deel van de 
gebouwen van de universiteit van Zagreb. De aardbeving heeft zware schade toegebracht in 
grote delen van het historisch centrum van Zagreb en aan verscheidene kerken in het ruimere 
stadsgebied en de aangrenzende provincies. Ongeveer 30 000 ontheemden hebben van de 
Kroatische regering subsidies ontvangen om tijdelijke accommodatie te huren.

In hun aanvraag, door de Commissie ontvangen op 10 juni 2020 en geactualiseerd op 28 en 
31 juli 2020, schatten de Kroatische autoriteiten de totale door de ramp veroorzaakte directe 
schade op 11,6 miljard EUR of 22,9 % van het bni van Kroatië. Dit ligt ruim boven de drempel 
van 303,3 miljoen EUR voor de beschikbaarstelling van middelen uit het SFEU voor een “grote 
ramp” (0,6 % van het bni van Kroatië in 2020). De ramp wordt daarom beschouwd als een 
“grote natuurramp” en valt dus onder het toepassingsgebied van de verordening.

Kroatië heeft de kosten voor de noodacties inzake eerste levensbehoeften en herstel die 
krachtens artikel 3, lid 2, van de verordening subsidiabel zijn, op 2,27 miljard EUR geraamd, 
grotendeels voor herstelwerkzaamheden aan de infrastructuur, met name op het gebied van 
onderwijs, gezondheid en tijdelijke huisvesting. 

De Commissie stelt voor om, net als in het verleden bij grote natuurrampen, het percentage toe 
te passen van 2,5 % van de totale directe schade voor in aanmerking komende 
overheidsuitgaven onder de drempel, plus 6 % van het deel van de uitgaven dat de drempel 
overschrijdt. De voorgestelde steun bedraagt dus in totaal 683 740 523 EUR.

De Kroatische autoriteiten hebben overeenkomstig artikel 4 bis van de verordening om betaling 
van een voorschot verzocht. Op 10 augustus 2020 heeft de Commissie een voorschot op de 
verwachte bijdrage uit het fonds ter waarde van 88 951 877 EUR toegekend.

Polen: overstromingen
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Tussen 7 en 29 juni 2020 werd het hele woiwodschap Subkarpaten getroffen door 
overstromingen als gevolg van regenval die werd veroorzaakt door zeer zware stormfronten. 
Als gevolg hiervan stonden meer dan 2 000 woningen, landbouwbedrijven en openbare 
nutsvoorzieningen plotseling onder water, werd ruim 250 km waterlopen beschadigd of 
vernield, en moesten meer dan 400 mensen worden geëvacueerd. Ongeveer 9 000 hectare 
gewasareaal werd beschadigd.

De Poolse autoriteiten hebben in hun aanvraag van 24 augustus 2020 de schade geraamd op 
282,9 miljoen EUR, hetgeen overeenstemt met 1,56 % van het regionale bbp. De regio 
Subkarpaten is een NUTS 2-regio. Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria voor een 
“regionale natuurramp” overeenkomstig artikel 2, lid 3, van de verordening. Aangezien de 
geraamde schade de drempel voor directe schade van 1,5 % van het regionale bbp overschrijdt, 
komt de aanvraag in aanmerking voor een bijdrage uit het SFEU.

De kosten voor nood- en herstelactiviteiten zijn op 216,2 miljoen EUR geraamd, waarvan het 
grootste deel voor herstelwerkzaamheden aan de vervoersinfrastructuur, de beveiliging van 
preventieve infrastructuur en het onmiddellijk herstel van getroffen natuurgebieden om 
bodemerosie te voorkomen.

De Commissie stelt voor om, net als in het verleden, het percentage van 2,5 % van de totale 
directe schade toe te passen voor aanvragen die vallen onder de “regionale ramp”-bepaling. De 
voorgestelde steun bedraagt dus in totaal 7 071 280 EUR. 

Polen heeft niet om betaling van een voorschot verzocht. 

Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Portugal en Spanje: grote 
volksgezondheidscrisis als gevolg van de COVID-19-pandemie begin 2020

In 2020 is de verordening in het kader van het investeringsinitiatief coronavirusrespons 
(CRII) gewijzigd om optreden van de Unie mogelijk te maken als reactie op grote 
volksgezondheidscrises door dit soort crises op te nemen in het toepassingsgebied van de 
verordening.1 De COVID-19-pandemie is een grote volksgezondheidscrisis en valt derhalve 
onder het toepassingsgebied van het SFEU.

De Commissie had tegen de deadline van 24 juni 2020 22 aanvragen ontvangen (van 
19 lidstaten en 3 toetredingslanden2) voor een financiële bijdrage uit het fonds in verband met 
de COVID-19-pandemie. Zeven landen hebben om betaling van een voorschot op de 
verwachte bijdrage uit het SFEU verzocht (Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, 
Kroatië, Portugal en Spanje). Zij bleken daarvoor in aanmerking te komen. Overeenkomstig 
de verordening kunnen alleen lidstaten voorschotten aanvragen in het kader van het SFEU.

In artikel 4 bis, lid 4, van de verordening is bepaald dat een voorschot niet meer dan 25 % van 

1 Verordening (EU) 2020/461 van het Europees Parlement en de Raad van 30 maart 2020.
2 België, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, 
Litouwen, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje en Tsjechië; alsook Albanië, 
Montenegro en Servië.
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de verwachte financiële bijdrage mag bedragen en dat in geen geval meer dan 
100 miljoen EUR mag worden betaald. 

In geval van grote volksgezondheidscrises past de Commissie bij het bepalen van de 
steunbedragen dezelfde methode toe als voor natuurrampen. Met als enige doel het voorschot 
te bepalen, heeft de Commissie de totale voorlopig aanvaarde uitgaven voor Duitsland, 
Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Portugal en Spanje met betrekking tot de 
gezondheidscrisis als gevolg van COVID-19 als volgt vastgesteld:

De kredieten voor voorschotten die oorspronkelijk in de begroting 2020 beschikbaar waren, 
zijn reeds volledig opgebruikt. Daarom stelt de Commissie voor de nodige extra middelen vrij 
te maken binnen het jaarlijkse maximum dat voor het SFEU is vastgesteld. De betaling van 
het voorschot heeft geen invloed op de resultaten van de volledige beoordeling door de 
Commissie. Het bedrag van het voorschot zal in aanmerking worden genomen voordat het 
saldo van de bijdrage aan de begunstigde staat wordt betaald. De Commissie vordert 
ongegronde voorschotten terug.

Conclusie

Om de hierboven uiteengezette redenen voldoen de rampen waarnaar wordt verwezen in de 
door Kroatië en Polen ingediende aanvragen, alsook in de zeven aanvragen in verband met de 
COVID-19-pandemie, aan de voorwaarden van de verordening.

De jaarlijkse toewijzing voor het SFEU bedraagt 597 546 284 EUR in 2020 
(500 miljoen EUR in prijzen van 2011). Een bedrag van 552 977 761 EUR van de toewijzing 

Aanvragen
d land

Totaal directe 
overheidsuitga
ven waarvoor 

steun is 
aangevraagd 

(in EUR)

Totale 
voorlopig 

door de EC 
aanvaarde 
uitgaven
(in EUR)

Toegepaste 
drempel 

voor grote 
volksgezond
heidscrises

(in 
miljoen EU

R)

2,5 % van 
totale 
directe 

schade tot 
drempel 

voor grote 
volksgezond
heidscrisis 
(in EUR)

6 % van 
directe 
schade 

boven de 
drempel 

voor grote 
volksgezond
heidscrises 
(in EUR)

Mogelijk 
steunbedrag

(in EUR)

Voorschot 
25 %

(in EUR)

Kroatië 
658 771 839 652 607 470 151,638 3 790 950 30 058 168 33 849 118 8 462 280

Duitsland 
2 079 000 000 2 079 000 000 1 792,639 44 815 975 17 181 660 61 997 635 15 499 409

Griekenlan
d 623 925 000 623 925 000 551,220 13 780 500 4 362 300 18 142 800 4 535 700

Hongarije 
1 997 208 000 1 997 208 000 385,263 9 631 575 93 944 140 106 348 275 26 587 069

Ierland 
1 997 000 000 1 997 000 000 762,921 19 073 025 74 044 740 93 117 765 23 279 441

Portugal 
3 470 870 000 2 850 870 000 598,233 14 955 825 103 198 020 150 114 045 37 528 511

Spanje 
15 750 543 061 2 168 667 388 1 792,639 44 815 975 22 561 703 67 377 678 16 844 420

TOTAAL 132 736 830
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voor 2019 was aan het einde van datzelfde jaar bovendien niet gebruikt en overgedragen naar 
2020. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, van de MFK-verordening moet 25 % van de 
oorspronkelijke toewijzing voor 2020 (149 386 571 EUR) worden gehandhaafd tot 1 oktober 
2020. Vanaf die datum is het bedrag beschikbaar. Het maximumbedrag dat in het kader van 
het Solidariteitsfonds voor het volledige jaar 2020 beschikbaar is, bedraagt derhalve 
1 150 524 045 EUR.

In 2020 zijn in het kader van het SFEU reeds middelen uitgetrokken voor vier aanvragen 
(Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk)3 voor een totaalbedrag van 278 993 814 EUR. Het 
maximumbedrag dat in het kader van het SFEU op dit moment in 2020 beschikbaar is, 
bedraagt derhalve 871 530 231 EUR, hetgeen voldoende is om de hierboven beschreven 
behoeften in het kader van dit besluit tot terbeschikkingstelling van middelen te dekken 
(823 548 633 EUR, waarvan 683 740 523 EUR in verband met de aardbeving in Kroatië, 
7 071 280 EUR in verband met de overstromingen in Polen en 132 736 830 EUR voor 
voorschotten). Het resterende bedrag van 47 981 598 EUR zal in 2020 niet worden gebruikt 
en zal worden overgedragen naar 2021.

Huidig beschikbaar bedrag in het Solidariteitsfonds:  

Jaarlijkse toewijzing voor 2020    597 546 284 EUR
Plus ongebruikt bedrag van de naar 2020 overgedragen toewijzing voor 
2019 + 552 977 761 EUR

[25 % van de toewijzing voor 2020 wordt gehandhaafd tot en met 
1 oktober 2020] [149 386 571 EUR]

Min het totale steunbedrag dat wordt voorgesteld voor PT (orkaan 
Lorenzo), ES (extreme weersomstandigheden – DANA 2019), IT (zware 
weersomstandigheden 2019) en AT (zware weersomstandigheden 2019)

- 278 993 814 EUR

Beschikbaar bedrag van januari tot september 2020 722 143 660 EUR

Huidig beschikbaar maximumbedrag 871 530 231 EUR

Voorgesteld totaalbedrag, beschikbaar te stellen voor Kroatië, Polen en 
de voorschotten voor COVID-19 - 823 548 633 EUR

Resterend beschikbaar bedrag tot 31.12.2020 47 981 598 EUR

De rapporteur pleit voor de snelle goedkeuring van het bij dit verslag gevoegde voorstel van 
de Commissie zodat de genoemde bedragen spoedig beschikbaar kunnen worden gesteld, als 
teken van Europese solidariteit met alle getroffen lidstaten. De rapporteur dringt erop aan 
dat deze financiële bijdrage met grote spoed aan de lidstaten wordt verstrekt.

3 Besluit (EU) 2020/1076 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de 
beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Portugal, 
Spanje, Italië en Oostenrijk, waarvan de definitieve gevolgen zijn opgenomen in de gewijzigde begroting 
nr. 4/2020 die op dezelfde dag aangenomen werd.
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BRIEF VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING

De heer Johan Van Overtveldt
Voorzitter
Begrotingscommissie
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van 
de Europese Unie voor bijstand aan Kroatië en Polen in verband met een 
natuurramp en voor de betaling van voorschotten aan Duitsland, Griekenland, 
Hongarije, Ierland, Kroatië, Portugal en Spanje naar aanleiding van een 
volksgezondheidscrisis (COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

Geachte voorzitter,

Een voorstel van de Commissie voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese 
Unie (SFEU) voor bijstand aan Kroatië en Polen in verband met een natuurramp en voor de 
betaling van voorschotten aan Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Portugal 
en Spanje naar aanleiding van een volksgezondheidscrisis (COM(2020)0960) is 
doorverwezen naar de Commissie regionale ontwikkeling voor advies. Binnenkort zult u in de 
Begrotingscommissie een verslag over dit voorstel goedkeuren.

Met dit voorstel wordt een bedrag van 823 548 633 EUR uit het SFEU beschikbaar gesteld 
om bijstand te verlenen aan:

• Kroatië in verband met de aardbeving in de stad Zagreb en de provincies Zagreb en 
Krapina-Zagorje in maart 2020 (683 740 523 EUR);

• Polen in verband met de overstromingen in het woiwodschap Subkarpaten in juni 
2020 (7 071 280 EUR); en

• zeven lidstaten (Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Portugal en 
Spanje) in verband met de betaling van voorschotten in reactie op de grote 
volksgezondheidscrisis als gevolg van de COVID-19-pandemie begin 2020 
(132 736 830 EUR).

De regels die van toepassing zijn op financiële bijdragen uit het SFEU zijn vastgelegd in 
Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie.

Dit is de eerste beschikbaarstelling van middelen uit het SFEU in het kader van een 
volksgezondheidscrisis, naar aanleiding van de wijzigingen die zijn doorgevoerd bij 
Verordening (EU) 2020/461 van het Europees Parlement en de Raad van 30 maart 2020 tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad teneinde financiële bijstand te 
verlenen aan lidstaten en landen die onderhandelen over hun toetreding tot de Unie, die 
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ernstig getroffen zijn door een grote volksgezondheidscrisis. In verband met de COVID-19-
pandemie heeft deze beschikbaarstelling alleen betrekking op de lidstaten die een voorschot 
hebben aangevraagd; de verzoeken om beschikbaarstelling van middelen uit andere lidstaten 
en kandidaat-lidstaten zullen later in behandeling worden genomen.

De commissiecoördinatoren hebben dit voorstel besproken en mij verzocht u schriftelijk mee 
te delen dat de meerderheid in deze commissie geen bezwaar heeft tegen de 
beschikbaarstelling van voornoemde bedragen uit het SFEU zoals door de Commissie 
voorgesteld.

Hoogachtend,

Younous Omarjee
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