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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de herziening van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie
(2020/2087(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 174 en 175, artikel 212, lid 2, en artikel 349 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

– gezien Verordening (EG) nr.o2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot 
oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie1,

– gezien alle door de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) 
gepubliceerde verslagen, en met name het verslag van 31 maart 2014 getiteld “Impacts, 
Adaptation and Vulnerability”,

– gezien de Overeenkomst van Parijs die is ondertekend op 12 december 2015,

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2013 over het Solidariteitsfonds van de Europese 
Unie, implementatie en toepassing2,

– gezien zijn resolutie van 1 december 2016 over het Solidariteitsfonds van de Europese 
Unie: een beoordeling3,

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 15 mei 2019 over de 
beoordeling van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 2002-2017 
(SWD(2019)0186),

– gezien 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 om 
financiële steun te verlenen aan lidstaten en landen die over toetreding tot de Unie 
onderhandelen die zwaar worden getroffen door een grote volksgezondheidscrisis4,

– gezien zijn resolutie van 17 april 2020 over gecoördineerde EU-maatregelen om de 
COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden5,

– gezien de uiteenzetting van het standpunt van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité van 25 maart 2020 over het voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad 
om financiële steun te verlenen aan lidstaten en landen die over toetreding tot de Unie 
onderhandelen die zwaar worden getroffen door een grote volksgezondheidscrisis 
(COM(2020)0114),

1 PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.
2 PB C 440 van 30.12.2015, blz. 13.
3 PB C 224 van 27.6.2018, blz. 140.
4 PB L 99 van 31.3.2020, blz. 9.
5 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0054.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02002R2012-20200401&qid=1608296763714
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.440.01.0013.01.FRA&toc=OJ:C:2015:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.224.01.0140.01.FRA&toc=OJ:C:2018:224:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0009.01.FRA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
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– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese 
Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio’s getiteld “De Europese Green Deal” (COM(2019)0640),

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Begrotingscommissie,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A9-0000/2020),

A. overwegende dat het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU), dat is ingesteld 
door Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad om financiële steun te verlenen aan 
lidstaten en landen die over toetreding tot de Unie onderhandelen die zwaar worden 
getroffen door een grote volksgezondheidscrisis, een echte Europese meerwaarde vormt 
en de bereidheid tot wederzijdse hulp, die op het niveau van de Unie soms tekortschiet, 
concreet gestalte geeft;

B. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 17 april 2020 over gecoördineerde 
EU-maatregelen teneinde de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden 
eraan herinnerde dat de solidariteit tussen de lidstaten geen optie was, maar een 
verplichting die voortvloeide uit met name de artikelen 2 en 21 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU), en dat zij integrerend deel uitmaakte van onze 
Europese waarden, zoals beschreven in artikel 3 VEU;

C. overwegende dat uit een recente enquête blijkt dat meer dan twee derde van de 
Europeanen van mening is dat de Europese Unie meer middelen moeten inzetten om het 
hoofd te bieden aan crises zoals de COVID-19-pandemie;

D. overwegende dat de bijstandsverlening uit het fonds tot nu toe betrekking heeft gehad 
op een honderdtal natuurrampen die in 24 landen plaatsvonden, voor een totaalbedrag 
van ongeveer 6,6 miljard EUR;

E. overwegende het nut van het SFEU, dat aan de orde is gesteld door de beoordeling van 
de Commissie, met name wat betreft de verlichting van de lasten die lokale overheden 
dragen als zij te maken krijgen met aanzienlijke schade als gevolg van natuurrampen;

F. overwegende dat de snelheid waarmee financiële middelen worden vrijgemaakt echter 
ook afhangt van het vermogen van de mogelijke begunstigden om zo snel mogelijk 
volledige schattingen van het totaalbedrag van de door de ramp veroorzaakte schade te 
verstrekken, alsmede van de kwaliteit van de structuren voor coördinatie tussen 
instanties in de betrokken landen;

G. overwegende dat het regelgevend kader van het fonds in 2014 is herzien door 
wijzigingsverordening (EU) nr. 661/2014, teneinde met name de procedures te 
vereenvoudigen, de antwoordtermijn na indiening van de aanvragen te verkorten, de 
ontvankelijkheidscriteria van de aanvragen voor bijstand in het geval van regionale 
rampen te verduidelijken, de uitvoeringsperiode te verlengen en voorschotten in te 
voeren, zoals het Parlement herhaaldelijk had gevraagd, maar meent dat verdere 
vooruitgang nodig is;
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H. overwegende dat 100 % van de aanvragen voor bijstand bij grote rampen werd 
goedgekeurd en dat naar aanleiding van de herziening van de SFEU-verordening van 
2014 het percentage goedgekeurde aanvragen in geval van regionale rampen van 32 % 
toenam naar 85 %;

I. overwegende dat, hoewel de hervorming van de verordening in 2014 ertoe heeft 
bijgedragen de termijn tussen de indiening van de interventieaanvraag en de uitbetaling 
ervan met 12 % te verkorten, de periode die nodig is voor het uitkeren van de volledige 
subsidie nog steeds te lang is terwijl de hulp dringend nodig is;

J. overwegende dat de bijstandsverlening uit het fonds geen betrekking heeft op de extra 
kosten van wederopbouw van energie- en grondstofzuinige infrastructuur die beter 
bestand is tegen rampen en meer veerkracht biedt tegen de klimaatverandering, zoals de 
Europese Green Deal voorschrijft;

K. overwegende dat er, zoals de COVID-19-crisis heeft aangetoond, een grote 
complementariteit bestaat tussen de instrumenten van het cohesiebeleid en het SFEU, 
waarbij het fonds op korte en middellange termijn voor natuurrampen wordt ingezet, 
terwijl het cohesiebeleid is gericht op een planning op langere termijn van de civiele 
bescherming en infrastructuur voor risicopreventie en -beheer;

L. overwegende het voorstel van de Commissie om het toepassingsgebied van het SFEU 
naar noodsituaties op gezondheidsgebied uit te breiden, teneinde dit 
financieringsinstrument te kunnen inzetten om een door een pandemie getroffen 
bevolking steun te bieden;

M. overwegende dat zich vanwege de klimaatverandering hevigere en meer noodsituaties 
kunnen voordoen en wijst daarom op het nut van het in 2014 ingevoerde 
begrotingsmechanisme voor dynamische toewijzing, op grond waarvan het fonds met 
name de recordsteun van 1,2 miljard EUR tijdens de aardbevingen in Italië in 
2016/2017 heeft kunnen verlenen;

N. overwegende dat het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) voorziet in een nieuw 
begrotingsonderdeel “reserve voor solidariteit en noodhulp” waarin het SFEU en de 
reserve voor noodhulp worden samengevoegd en dat is bedoeld om enerzijds te 
reageren op noodsituaties als gevolg van grote rampen in de lidstaten of in toetredende 
staten (SFEU) en anderzijds tegemoet te komen aan specifieke dringende behoeften in 
de Unie of in derde landen, met name in geval van humanitaire crises (reserve voor 
noodhulp);

O. overwegende dat de bevolking van de EU weinig weet heeft van het bestaan van het 
Solidariteitsfonds, met name doordat het in wezen slechts na voltooiing van 
wederopbouwwerkzaamheden, in de vorm van terugbetalingen, wordt ingezet;

P. overwegende dat bijzondere aandacht moet worden gegeven aan de ultraperifere 
gebieden, eilanden, die bijzonder kwetsbaar zijn voor rampen, berggebieden, 
dunbevolkte regio’s en alle gebieden die sterk zijn blootgesteld aan dreigende 
natuurrampen;

1. uit zijn grote bezorgdheid over het feit dat extreme weersomstandigheden en 
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natuurrampen zich door de klimaatverandering almaar vaker zullen voordoen en heviger 
zullen zijn;

2. meent dat bij rampen alle burgers op Europese solidariteit horen te rekenen;

3. benadrukt met bezorgdheid dat Europeanen de afgelopen jaren te maken hebben gehad 
met tal van noodsituaties die mensenlevens, goederen, het milieu en het cultureel 
erfgoed hebben verwoest;

4. wijst op fenomenen zoals de COVID-19-pandemie die hard toeslaat in heel Europa, de 
bosbranden die zich op het hele continent hebben voorgedaan, ook op ongebruikelijke 
plaatsen zoals het Noordpoolgebied, en de reeks hevige aardbevingen die Europa 
hebben geteisterd, met name in Italië in 2016-2017, met honderden doden en bijna 
22 miljard EUR schade als gevolg, of in Kroatië in maart 2020; herinnert er ook aan dat 
stormen, hevige regenval en overstromingen in tal van steden en valleien aanzienlijke 
schade hebben veroorzaakt en dat orkanen, die steeds krachtiger worden, een ravage 
hebben aangericht in de ultraperifere gebieden, zoals orkaan Irma op Sint-Maarten in 
2017 en orkaan Lorenzo op de Azoren in 2019, die bijzonder verwoestend waren;

5. herinnert eraan dat het van cruciaal belang is om steeds sneller hulp en fondsen aan de 
getroffen gebieden te leveren en dat de banden met het Uniemechanisme voor civiele 
bescherming en het onderdeel “aanpassing aan klimaatverandering” van het EFRO 
essentieel zijn voor de oprichting van een volledige voorziening;

6. wijst er nogmaals op dat volgens het Bureau van de Verenigde Naties voor 
rampenrisicovermindering in de afgelopen twintig jaar (2000-2019) wereldwijd 
7 348 natuurrampen zijn geregistreerd, waarvan de kosten op bijna 3 000 miljard USD 
worden geschat, ten opzichte van 3 656 rampen tussen 1980 en 1999;

7. herinnert eraan dat volgens de Europese Commissie natuurrampen alleen al de Unie 
tussen 1980 en 2017 meer dan 90 000 mensenlevens en meer dan 500 miljard EUR aan 
economische schade hebben gekost;

8. wijst op het feit dat, volgens een op 13 oktober 2020 gepubliceerd verslag van de VN, 
natuurrampen tegen 2030 wereldwijd ongeveer 150 miljoen slachtoffers per jaar zullen 
maken en dat de kosten van rampen tot 20 miljard USD per jaar zullen oplopen;

9. is van mening dat het risico op natuur- en milieurampen en gezondheidscrises nu 
systemisch is geworden en dat de minst ontwikkelde en meest kwetsbare gebieden, 
zoals eilanden, vaak het meest getroffen worden door de gevolgen van de 
klimaatverandering;

Rampenbeheersing, schadebeoordeling en vereenvoudiging van de procedures

10. meent dat het van fundamenteel belang is de voorkoming en beheersing van het risico 
op rampen in Europa te verbeteren; beveelt in dat opzicht de lidstaten aan om samen 
met de Commissie rampenbeheersingsplannen voor precieze en snelle 
schadebeoordeling uit te voeren;

11. roept de Commissie op haar werkzaamheden met het oog op de vereenvoudiging van 
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het SFEU voort te zetten;

12. meent dat de klimaatverandering en het toenemende aantal natuurrampen de gebieden 
en regio’s steeds kwetsbaarder maken; roept daarom de Commissie op een herziening 
van het SFEU te overwegen teneinde meer rekening te houden met rampen van 
regionale aard;

13. verzoekt de Commissie te zorgen voor de verspreiding van goede praktijken ten aanzien 
van structuren voor governance en coördinatie tussen instanties in noodsituaties;

14. herinnert aan de problemen die begunstigde landen ondervinden om in zeer korte tijd 
het exacte schadebedrag te bepalen en stelt de Commissie voor vereenvoudigde 
alternatieve methoden te overwegen om de hoogte van de bijdrage van het fonds te 
bepalen;

15. wijst met name op de situatie van lokale overheden die weinig ervaring hebben met 
door de Unie gefinancierde projecten en vraagt de Commissie hun versterkte 
operationele steun te bieden, met name op administratief vlak;

16. roept de Commissie op het SFEU zoveel mogelijk af te stemmen op de regio’s die het 
kwetsbaarst zijn voor natuur- en milieurampen en gezondheidscrises, en met name de 
ultraperifere gebieden, eilanden, berggebieden, regio’s met een hoge seismische of 
vulkanische activiteit en dunbevolkte regio’s;

17. is van mening dat lering moet worden getrokken uit orkaan Irma die Sint-Maarten in 
2017 heeft geteisterd en verzoekt het SFEU en de andere instrumenten voor noodhulp 
uit te breiden naar de landen en gebieden overzee (LGO);

Toewijzing van het fonds en snelheid waarmee de kredieten worden vrijgemaakt

18. herinnert eraan dat de Commissie in haar herziene voorstel van 27 mei 2020 over het 
MFK 2021-2027 voorzag in een maximale jaarbegroting voor het SFEU van 
1 miljard EUR (in prijzen van 2018) en merkt dan ook bezorgd op dat het SFEU 
volgens de overeenkomst over het nieuwe MFK met de reserve voor noodhulp in een 
nieuw begrotingsonderdeel “reserve voor solidariteit en noodhulp” is samengevoegd, 
met een totale jaarlijkse begrotingstoewijzing van 1,2 miljard EUR;

19. meent dat de totstandbrenging van een reserve voor solidariteit en noodhulp het 
voordeel van een zekere flexibiliteit kan bieden, maar stelt vast dat in het huidige model 
de toewijzing van het SFEU onzeker blijft, omdat ze afhangt van de door de reserve 
voor noodhulp gemobiliseerde bedragen; verbindt zich er derhalve toe om het beheer 
van de reserve voor solidariteit en noodhulp op de voet te volgen teneinde te zien of het 
bedrag en de verdeelsleutel van de door dit nieuwe financieringsinstrument voorziene 
middelen tegemoet komen aan de behoeften van het SFEU, gelet op de uitbreiding van 
het toepassingsgebied ervan en met het oog op de omvang en toename van noodsituaties 
die met name door de klimaatverandering ontstaan;

20. is ingenomen dat de in april 2020 goedgekeurde herziening van het SFEU heeft gezorgd 
voor een verhoging van het niveau van de voorschotten van 10 % naar 25 % van de 
voorziene financiële bijdrage en van het maximumbedrag van de voorschotten van 30 
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naar 100 miljoen EUR; herinnert er echter aan dat de doeltreffendheid van het fonds, 
voor landen die met grote rampen te maken hebben, rechtstreeks afhangt van het niveau 
van de voorschotten en meent dat het veel hoger zou moeten zijn en ten minste 33 % 
zou moeten bedragen;

21. stelt vast dat de termijn voor uitkering van de voorschotten gemiddeld vijf maanden 
bedraagt en vraagt de Commissie snellere oplossingen te overwegen;

22. betreurt dat er gemiddeld een jaar voor nodig is om de volledige subsidie aan de 
begunstigde te doen toekomen en dat derhalve niet kan worden gesteld dat het fonds in 
de huidige omstandigheden de rol van een instrument voor snelle interventie vervult; 
vraagt de Commissie de betalingsprocedures te versnellen en manieren te onderzoeken 
om de administratieve stappen voor ontvangst van steun zoveel mogelijk te 
vereenvoudigen, teneinde de regio’s of landen die met rampen te maken hebben van alle 
onnodige administratieve lasten te bevrijden;

23. meent dat de begroting van het SFEU in de toekomst zal moeten worden verhoogd 
teneinde er een echt instrument voor solidariteit van de Europese Unie van te maken;

Risicopreventie en kwaliteit van de wederopbouw

24. verlangt dat de criteria ter bepaling van voor financiering door het fonds “in aanmerking 
komende acties” meer rekening houden met de meest recente beginselen op het gebied 
van risicopreventie, zodat landen de kwaliteit van infrastructuur tijdens de 
wederopbouw kunnen verbeteren en zo beter zijn voorbereid om met rampen om te 
gaan;

25. meent dat acties van het type “kaderleningen” die samen met de EIB tot stand komen, 
eveneens zouden kunnen dienen voor de financiering van de wederopbouw van 
infrastructuur die duurder is, maar tegelijk veerkrachtiger, veiliger en 
milieuvriendelijker is;

26. vraagt de Commissie synergieën tussen het SFEU en de fondsen in het kader van het 
cohesiebeleid alsmede met het Uniemechanisme voor civiele bescherming te versterken, 
met het oog op doeltreffend en gestructureerd beheer van de risico’s op de korte, 
middellange en lange termijn, en niet alleen door duurzame en energie- en 
grondstofzuinige infrastructuur te bouwen maar ook door preventieve maatregelen uit te 
voeren;

Noodsituaties op gezondheidsgebied

27. is naar aanleiding van de door de Commissie op 13 maart 2020 voorgestelde herziening 
van de SFEU-verordening ingenomen dat de uit hoofde van het fonds in aanmerking 
komende acties nu zijn uitgebreid naar ernstige noodsituaties op gezondheidsgebied en 
niet alleen betrekking hebben op medische bijstand, maar ook op maatregelen om de 
verspreiding van ziekten te voorkomen, te bewaken of te beheersen;

28. meent dat voor deze uitbreiding van het toepassingsgebied van het SFEU een verhoging 
van de begroting is vereist;
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29. stelt voor dat de Commissie en de lidstaten hun samenwerking met de bevoegde 
diensten van de WHO die gespecialiseerd zijn in paraatheid bij noodsituaties versterken 
om draaiboeken voor een snelle respons bij noodsituaties op gezondheidsgebied op te 
stellen;

Zichtbaarheid van de bijstandsverlening uit het fonds

30. verzoekt de Commissie en de lidstaten de zichtbaarheid van de bijstandsverlening uit 
het fonds te vergroten aan de hand van specifieke en gerichte communicatieactiviteiten 
en bij voorrang werk te maken van de reactiesnelheid en levering van de hulp, teneinde 
de meerwaarde van de Unie bij natuurrampen en gezondheidscrises en haar vermogen 
om gestalte te geven aan echte wederzijdse hulp via de beschikbaarstelling van 
aanzienlijke financiële middelen concreet in het licht te stellen;

31. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.



PR\1219462NL.docx PE661.876v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

TOELICHTING

De klimaatverandering, het aanzienlijke verlies aan biodiversiteit als gevolg van de zesde golf 
van uitsterving van soorten alsmede de zware milieuverontreiniging door menselijke 
activiteiten zetten het ecosysteem van de/onze aarde zo op zijn kop dat tal van 
wetenschappers dit tijdperk als “antropoceen” bestempelen.

Menselijke activiteiten zijn de drijvende kracht achter de veranderingen op aarde geworden. 
De verstoringen als gevolg van menselijke activiteiten hebben tal van grote gevolgen, 
waaronder de ontregeling van het klimaat, de voornaamste oorzaak van de enorme toename in 
extreme weersomstandigheden.

Tegen 2030 zullen dergelijke natuurrampen zich nog vaker voordoen en nog heviger zijn. 
Bovendien is het risico op natuurrampen nu systemisch geworden. De Europese Unie moet 
zich hierop voorbereiden en haar instrumenten versterken teneinde natuurrampen te 
voorkomen en de bijbehorende schade te herstellen.

De snelheid van de klimaatverandering en de toenemende gevolgen ervan moeten ons ertoe 
aanzetten alle instrumenten om deze te ondervangen, waaronder het SFEU, voortdurend te 
herzien.

Oorsprong, toepassingsgebied en doel van het fonds.

Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU – hierna “het fonds” genoemd) is 
opgericht naar aanleiding van de zware overstromingen waar Midden-Europa in 2002 mee te 
kampen heeft gehad. Het oorspronkelijke doel ervan was om snel financiële steun te verlenen 
aan lidstaten van de EU en toetredende staten die te maken hadden met grote natuurrampen, 
zowel op nationaal als op regionaal niveau, zoals overstromingen, stormen, aardbevingen, 
vulkaanuitbarstingen, bosbranden of droogte. Dit fonds vormt zo de concrete uitvoering van 
een echte Europese solidariteit die zich vertaalt in de mobilisering van extra financiële 
middelen teneinde een deel van de overheidsuitgaven te dekken die staten moeten verrichten 
om het hoofd te bieden aan rampen waarvan de omvang een interventie op Europees niveau 
rechtvaardigt.

Tot op heden hebben zo’n 24 Europese landen die door een honderdtal grote natuurrampen 
werden geteisterd, gebruikgemaakt van de steun uit het Solidariteitsfonds, voor een 
totaalbedrag van meer dan 6 miljard EUR.

Een natuurramp wordt als “groot” beschouwd als deze directe schade aanricht die wordt 
geschat op meer dan 3 miljard EUR (in prijzen van 2011) of op meer dan 0,6 % van het bruto 
nationaal inkomen (bni) van de begunstigde staat. Een “regionale natuurramp” houdt een 
natuurramp in die in een regio op NUTS-niveau 2 directe schade aanricht van meer dan 1,5 % 
van het bruto binnenlands product (bbp) van die regio. In het geval van ultraperifere gebieden, 
in de zin van artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, is de 
laatstgenoemde drempel gesteld op 1 % van het bbp van die regio.

In maart 2020 heeft de Commissie vanwege de verspreiding van de COVID-19-pandemie een 
uitbreiding van het toepassingsgebied van het fonds naar grote volksgezondheidscrises 
voorgesteld. In die context heeft de Commissie de helft van de drempel die van toepassing is 
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op natuurrampen aangehouden als criterium om een beroep te doen op het fonds, hetzij 0,3 % 
van het bni of 1,5 miljard EUR – naargelang welk van beide het laagst is. Dat voorstel, dat op 
26 maart 2020 op grond van een urgentieprocedure door het Parlement en op 30 maart 2020 
door de Raad werd goedgekeurd, is op 31 maart 2020 in het Publicatieblad bekendgemaakt.

Opeenvolgende wijzigingen van Verordening (EG) nr. 2012/2002

In zijn resolutie van 15 januari 2013 over de implementatie van het SFEU heeft het Europees 
Parlement scherpe kritiek geuit op de termijn voor toekenning van steun bij natuurrampen, de 
complexiteit van de procedures en het feit dat betrokken landen geen voorschotten konden 
ontvangen. Op 25 juli 2013 heeft de Commissie een nieuw wetgevingsvoorstel ingediend 
waarin met name die elementen waren opgenomen en dat heeft geleid tot de inwerkingtreding 
van wijzigingsverordening (EU) nr. 661/2014 van 15 mei 2014. In de nieuwe verordening 
over steunverlening uit het SFEU zijn met name de volgende veranderingen ingevoerd:

• een verlenging van de termijn voor indiening van aanvragen voor financiële bijdrage uit 
het fonds van tien naar twaalf weken,

• een snellere betalingsprocedure,

• de mogelijkheid voorschotten uit te keren, die echter beperkt zijn tot 10 % van de 
verwachte financiële bijdrage en in geen geval meer bedragen dan 30 miljoen EUR,

• een langere termijn (van 12 naar 18 maanden) voor begunstigde landen om de subsidies 
te gebruiken,

• meer duidelijkheid in het toepassingsgebied en de ontvankelijkheidsregels,

• meer aandacht voor preventie.

Tegelijkertijd is in 2014 het maximum van de jaarlijkse begrotingstoewijzing voor het SFEU 
naar onder bijgesteld en is van 1 miljard EUR in lopende prijzen verlaagd naar 
500 miljoen EUR in prijzen van 2011. Ter compensatie heeft het fonds gebruik kunnen maken 
van een grotere budgettaire flexibiliteit, omdat het voortaan mogelijk was ongebruikte 
kredieten over te dragen naar het volgende jaar.

In Verordening (EU) 2020/461 van 30 maart 2020 werd niet alleen het toepassingsgebied van 
de verordening van 2002 naar noodsituaties op gezondheidsgebied uitgebreid, maar werd ook 
het ontoereikende en inadequate niveau van de voorschotten aan de orde gesteld; het werd 
aldus verhoogd van 10 % naar 25 % van de geschatte bijdrage uit het fonds, met een 
maximumbedrag van 100 miljoen EUR.

Op 27 mei 2020 heeft de Commissie een herzien voorstel voor het meerjarig financieel kader 
(MFK) 2021-2027 ingediend om terug te gaan naar een maximale jaarlijkse 
begrotingstoewijzing van 1 miljard EUR in prijzen van 2018.

In de overeenkomst over het MFK 2021-2027 is het SFEU niettemin met de reserve voor 
noodhulp samengevoegd in een nieuw begrotingsonderdeel “reserve voor solidariteit en 
noodhulp”. Die reserve zal kunnen dienen om uit hoofde van het SFEU te reageren op 
noodsituaties als gevolg van grote rampen in lidstaten of in toetredende staten, maar ook om 
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snel tegemoet te komen aan specifieke dringende behoeften in de Unie of in derde landen, met 
name bij humanitaire crises (reserve voor noodhulp). De jaarlijkse toewijzing aan de reserve 
voor solidariteit en noodhulp is vastgesteld op 1 200 miljoen EUR (in prijzen van 2018).

Standpunt van de rapporteur

Dit verslag beoogt te beoordelen hoe het fonds precies werkt na de verschillende 
aanpassingen en op grond van de ervaring die in de loop der jaren bij de uitvoering ervan is 
opgedaan. Het is voornamelijk gebaseerd op een in mei 2019 door de diensten van de 
Commissie gepubliceerde beoordeling met betrekking tot de periode 2002-2017 en op het 
laatste jaarlijks activiteitenverslag over de jaren 2017-2018.

Volgens de rapporteur blijken de volgende aspecten problematisch te zijn en zouden zij goed 
tegen het licht moeten worden gehouden:

Schadebeoordeling

Naar aanleiding van de wijziging van de verordening van 2014 is de termijn voor indiening 
van interventieaanvragen met twee weken verlengd, zodat aanvragers het dossier voor de 
interventieaanvraag kunnen samenstellen. Zo hebben staten of regio’s die door een ramp zijn 
getroffen nu twaalf weken de tijd om niet alleen een volledige beoordeling van de directe 
schade en de gevolgen ervan voor de bevolking, de economie en het milieu – met vermelding 
van degene die onder de publieke ruimte vallen – in te dienen, maar ook een schatting van de 
kosten voor het herstel van openbare basisinfrastructuur en -uitrusting, evenals een korte 
beschrijving van de uitvoering van de Uniewetgeving inzake de preventie en het beheer van 
het risico op natuurrampen.

Het gaat hier duidelijk om een uiterst korte termijn die een extra zorg inhoudt voor de staten 
of regio’s die al onder druk staan. Hierbij komt ook nog dat de getroffen staten of regio’s in 
sommige gevallen niet de beschikking hebben over documenten die de waarde van bepaalde 
beschadigde infrastructuur staven, vooral als het om zeer oude infrastructuur gaat.

Gezien het feit dat een verlenging van de termijn zou leiden tot uitstel van de steunverlening, 
hetgeen contraproductief zou zijn, moet een andere oplossing voor dit probleem worden 
gezocht. Betrouwbare en doeltreffende systemen voor schadebeoordeling zouden tot de 
oplossingen kunnen behoren. In die context zou een coördinerende rol voor de Commissie 
kunnen zijn weggelegd. Bovendien zou moeten worden nagegaan of het mogelijk is de 
methode voor berekening van steun uit het fonds te herzien op grond van eenvoudigere 
methodologieën, zodat een snellere beoordeling tot stand kan komen.

Termijn voor mobilisering van middelen en voorschotten

Hoewel dankzij de herziening van de verordening van 2014 de termijn tussen de indiening 
van de aanvraag en de uitkering van steun met 12 % is verkort, bedraagt de tijd die nodig is 
voor de uitbetaling van de volledige subsidie nog steeds gemiddeld een jaar. Zo wordt het 
fonds in veel gevallen pas ingezet in het stadium waarin de herstelwerkzaamheden zijn 
afgerond, in de vorm van een financiering achteraf of een terugbetaling. Volgens de analyse 
van de Commissie moeten, aangezien de marge voor vermindering van de duur van de 
administratieve stappen voorafgaand aan de uitkering van steun zeer beperkt is, elders 
manieren worden gevonden om deze relatieve traagheid te compenseren.
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Van de 20 interventieaanvragen die tussen de inwerkingtreding van de herziene verordening 
van 2014 – op grond waarvan de voorschotten zijn ingevoerd – en 2017 werden goedgekeurd, 
hadden twaalf een voorschot nodig. Hieruit blijkt dus dat de staten of regio’s meestal sneller 
financiële middelen nodig hebben dan het fonds kan verstrekken en proberen zij ze op deze 
manier te verkrijgen. In dat opzicht is in de laatste herziening van de verordening naar 
aanleiding van de COVID-19-epidemie het plafond van de voorschotten verhoogd, van 10 
naar 25 % van het geschatte bedrag van de subsidies. Dat percentage zou echter nog verder 
naar boven kunnen worden bijgesteld. Dat is wat de rapporteur aanbeveelt.

In aanmerking komende acties en kosten voor wederopbouw

Een ander, aan het voorgaande gerelateerd probleem dat duidelijk uit de analyse van de 
Commissie naar voren komt, is de financiering van de kosten voor wederopbouw. Uit de 
evaluatie blijkt namelijk dat er doorgaans een verschil zit tussen de geschatte waarde van 
infrastructuur en de kosten voor wederopbouw die is gebaseerd op criteria volgens de eisen op 
het gebied van milieubescherming, veerkracht en moderniteit. In de verordening van 2014 
wordt aldus duidelijk bepaald dat de bijdrage voor herstel uit het fonds slechts is beperkt tot 
de hoogte van de geschatte kosten om terug te keren naar de eerdere situatie. De 
wederopbouw zou echter net de kans moeten bieden om de getroffen infrastructuur en 
uitrusting te verbeteren om ze beter bestand te maken tegen toekomstige natuurrampen.

In dat opzicht wordt in de evaluatie gewezen op het kunstmatige karakter van de beoordeling 
van de kosten voor wederopbouw die nodig zijn om hypothetisch terug te gaan naar de 
eerdere situatie, dat wil zeggen naar infrastructuur die veelal verouderd is.

De rapporteur stelt dus voor om de criteria voor beoordeling van de kosten voor 
wederopbouw te herzien en de synergieën met de fondsen in het kader van het cohesiebeleid 
te versterken; hiermee bestaat namelijk een echte complementariteit in de zin dat zij passen in 
een perspectief op langere termijn voor strategische planning en investeringen wat betreft de 
preventie en het beheer van het risico op rampen.

In dat opzicht zou een samenwerking met de EIB zinvol kunnen blijken.

Doeltreffendheid en toewijzing van het fonds

Uit de analyse van de Commissie voor de periode 2002-2017 blijkt dat op nationaal niveau 
100 % van de aanvragen voor bijstand bij grote rampen werd goedgekeurd en dat na de 
herziening van 2014 het percentage goedgekeurde aanvragen op regionaal niveau van 31 % 
toenam naar 85 %.

Bovendien blijkt dat in de onderzochte periode 98 % van de toegekende subsidies aan het 
einde van de uitvoeringsperiode als subsidiabele uitgaven zijn gebruikt en door de Commissie 
zijn goedgekeurd.

Het in 2014 ingevoerde begrotingsmechanisme voor dynamische toewijzing, waarmee met 
name ongebruikte bedragen naar het volgende jaar kunnen worden overgedragen, heeft 
gezorgd voor hoognodige flexibiliteit, met name toen Italië moest worden geholpen na de 
reeks aardbevingen tussen augustus 2016 en januari 2017. In die context heeft het fonds 
kunnen putten uit de van 2016 overgedragen bedragen en uit de voor 2018 toegewezen 
kredieten om zo tot een recordbedrag van 1,2 miljard EUR te komen.
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Het is dus duidelijk dat het fonds zijn nut en doeltreffendheid heeft bewezen. Dat neemt niet 
weg dat, zoals de COVID-19-epidemie aantoont en de almaar toenemende en hevigere 
symptomen van de klimaatverandering doen vermoeden, de lidstaten de komende jaren met 
nieuwe grote rampen te maken zullen krijgen, waarvoor de beperkte capaciteit van het fonds 
wel eens niet meer toereikend zou kunnen zijn.

Daarom wenst de rapporteur zijn bezorgdheid te uiten over de samenvoeging van het SFEU 
met de reserve voor noodhulp, in de zin dat de mogelijkheden van financiering uit het SFEU 
daardoor onzeker worden; die zijn nu namelijk gekoppeld aan de behoeften van de reserve 
voor noodhulp, en dat voor een gemeenschappelijke begroting die nauwelijks hoger is dan de 
begroting die de Commissie in mei 2020 voor het fonds alleen had voorgesteld. Het moge 
duidelijk zijn dat het beheer van de nieuwe reserve op de voet moet worden gevolgd teneinde 
te zien of het bedrag en de verdeling van de middelen tussen het SFEU en de reserve voor 
noodhulp passend zijn. Als dat niet zo is, zullen een nieuwe verdeelsleutel en/of een 
verhoging van de financiële toewijzing moeten worden overwogen.


