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Betreft: advies inzake 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 Griekenland en Frankrijk in verband met 
natuurrampen, en voor bijstand aan Albanië, België, Duitsland, Estland, Frankrijk, 
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, 
Montenegro, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Servië, Spanje en Tsjechië naar 
aanleiding van een volksgezondheidscrisis (COM(2021)0201 – 2021/0077(BUD))

Geachte heer Van Overtveldt,

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 voor bijstand aan Griekenland en Frankrijk in verband met natuurrampen, en voor bijstand 
aan Albanië, België, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, 
Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Montenegro, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Servië, 
Spanje en Tsjechië naar aanleiding van een volksgezondheidscrisis (COM(2021) 201 final) is 
voor advies doorverwezen naar de Commissie regionale ontwikkeling. Naar ik heb begrepen is 
het de bedoeling dat over dit voorstel op 10 mei 2021 een verslag wordt goedgekeurd in de 
Begrotingscommissie.

Dit besluit heeft betrekking op de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds 
van de Europese Unie (“het SFEU”) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de 
Raad; het gaat om een bedrag van 484 199 841 EUR voor bijstand aan Griekenland en 
Frankrijk naar aanleiding van regionale natuurrampen in die landen in de loop van 2020, 
alsmede aan de 20 bovengenoemde lidstaten en toetredingslanden naar aanleiding van de zware 
volksgezondheidscrisis die begin 2020 door de COVID-19-pandemie is veroorzaakt.

Overeenkomstig het voorstel van de Commissie moet dit bedrag worden gedekt door:

a) ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 2/2021, waarin wordt voorgesteld een 
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bedrag van  
47 981 598 EUR rechtstreeks over te dragen van de ongebruikte toewijzing voor 2020 naar 
het operationele begrotingsonderdeel van het SFEU,

b) DEC nr. 03/2021, waarin wordt voorgesteld een bedrag van 427 543 750 EUR over te 
dragen van de reserve voor solidariteit en noodhulp naar het operationele 
begrotingsonderdeel van het SFEU (zowel wat de vastleggingen als de betalingen betreft), 

c) de kredieten die reeds in de algemene begroting 2021 opgenomen zijn (in vastleggingen en 
betalingen) voor de betaling van voorschotten overeenkomstig artikel 4 bis, lid 4, van de 
SFEU-verordening, die gebruikt zullen worden voor de betaling van 8 674 493 EUR in 
verband met de voorschotten voor de regionale natuurrampen in Griekenland en Frankrijk.

De voorschotten voor de COVID-19-gerelateerde zaken ten bedrage van 132 736 830 EUR zijn 
betaald uit de SFEU-toewijzing voor 2020.

De Commissie regionale ontwikkeling (REGI) is op de hoogte van de nieuwe manier waarop 
kredieten voor het SFEU beschikbaar worden gesteld in het kader van de herziene MFK-
verordening voor de periode 2021-2027 (artikel 9). Zoals u in uw brief van 30 maart 2021 hebt 
aangegeven, gelden voor de nieuwe procedure, die gebaseerd is op verzoeken tot overschrijving 
in plaats van ontwerpen van gewijzigde begroting, strakke wettelijke termijnen, die snelle 
afhandeling vereisen door zowel REGI als BUDG. 

Om die reden hebben de commissiecoördinatoren dit voorstel uitgebreid besproken en mij 
verzocht u schriftelijk mee te delen dat de meerderheid van de leden van deze commissie 
voorstander is van de beschikbaarstelling van voornoemd bedrag uit het Solidariteitsfonds van 
de Europese Unie zoals door de Commissie voorgesteld.

Hoogachtend,

Younous OMARJEE


