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Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds  

Resolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2007 over het voorstel voor een 

besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van 

middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU overeenkomstig punt 26 van het 

Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en 

de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer 

(COM(2007)0526 - C6-0286/2007 - 2007/2179(ACI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2007)0526 - C6-0286/2007), 

–  gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de 

Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer1, 

met name punt 26, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A6-0393/2007), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het aan deze resolutie gehechte besluit; 

2. verzoekt zijn Voorzitter te zorgen voor publicatie van dit besluit in het Publicatieblad van 

de Europese Unie. 

3. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie met bijlage te doen toekomen aan de Raad en de 

Commissie. 

                                                 
1 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1. 



BIJLAGE 

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 24 oktober 2007 

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU 

overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het 

Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed 

financieel beheer 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 

Gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de 

Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer1, en met 

name op punt 26, 

Gelet op Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting 

van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie2, 

Gezien het voorstel van de Commissie, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) De Europese Unie heeft een Solidariteitsfonds van de Europese Unie ("het fonds") 

opgericht om solidariteit te betonen met de bevolking van door rampen getroffen regio's. 

(2) Het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 staat uitgaven uit het fonds toe binnen 

het jaarlijkse maximum van 1 miljard EUR. 

(3) Verordening (EG) nr. 2012/2002 bevat de voorwaarden waaronder steun uit het fonds kan 

worden verstrekt. 

(4) Duitsland en Frankrijk hebben verzoeken ingediend om middelen uit het fonds 

beschikbaar te stellen voor twee rampen veroorzaakt respectievelijk door een zware storm 

en een tropische cycloon. 

                                                 
1 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1. 
2 PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3. 



BESLUITEN: 

Artikel 1 

Voor de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007 wordt uit het 

Solidariteitsfonds van de Europese Unie 172 195 985 EUR aan vastleggings- en 

betalingskredieten beschikbaar gesteld. 

Artikel 2 

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Gedaan te Straatsburg, op 24 oktober 2007. 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 

De Voorzitter De Voorzitter 

 


