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BEKNOPTE MOTIVERING

Beschrijving van het voorstel

Het voorstel gaat uit van de bestaande verordening inzake het Solidariteitsfonds van de Europese 
Unie (SFEU)1, die ingetrokken wordt op het moment dat de voorgestelde nieuwe verordening in 
werking treedt, d.w.z. op 1 januari 2007. De belangrijkste kenmerken en inhoudelijke verschillen 
zijn:

- het geografische toepassingsgebied blijft hetzelfde: lidstaten en landen die met de EU 
onderhandelen over toetreding;

- het thematische toepassingsgebied wordt uitgebreid en zal voortaan niet alleen 
natuurrampen omvatten, maar ook industriële/technologische rampen, noodsituaties op 
het gebied van de volksgezondheid en terroristische aanslagen;

- het fonds blijft beperkt tot "grote rampen".

In de zin van deze verordening wordt een ramp als "groot" aangemerkt als hij in ten minste één 
voor steun in aanmerking komend land rechtstreekse schade veroorzaakt die geraamd wordt op 
meer dan 1 miljard euro (in prijzen van 2007) of meer dan 0,5% van het bruto nationaal inkomen 
(BNI) van het betrokken land.

Dit is een kwantitatieve verandering ten opzichte van de huidige wetgeving waarin als criterium 
voor een grote ramp een schade van meer dan 3 miljard euro of meer dan 0,6% van het BNI van 
de lidstaat werd gehanteerd.

Budgettaire gevolgen

Het voorstel blijft in overeenstemming met het bestaande Solidariteitsfonds door financiële steun 
te verlenen voor onmiddellijk herstel en bijstand op verzoek van een lidstaat of een kandidaat-
lidstaat.

De Commissie stelt voor het Solidariteitsfonds op te nemen onder rubriek 3 (Burgerschap, 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid) van de financiële vooruitzichten voor 2007-2013.

Het gaat om drie begrotingslijnen in rubriek 3:

• voor administratief beheer: 13 01 04 04,

• voor de lidstaten: 13 06 01,

• voor de kandidaat-landen: 13 06 02.

Ook wat betreft de omvang van de voorziene middelen volgt het fonds het bestaande 
Solidariteitsfonds, met een jaarlijkse begroting van 1 miljard euro (huidig prijsniveau). Het 
noodzakelijk geachte steunbedrag wordt per geval vrijgemaakt via een wijzigingsbegroting.

  
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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De totale personeels- en aanverwante kosten worden geraamd op 216.000 euro per jaar. 

De rapporteur herinnert eraan dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 8 juni 2005 over 
beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-20131 een voorkeur heeft 
uitgesproken voor handhaving van het huidige systeem voor het Solidariteitsfonds, d.w.z. 
financiering als reserve buiten de plafonds met een maximumbedrag dat alleen wordt 
vrijgemaakt als dit nodig wordt geacht. Verder wordt in de resolutie duidelijk verzocht om 
opneming van het Solidariteitsfonds in het flexibiliteitsinstrument als reserve van maximaal 6,2 
miljard euro in prijzen van 2004 (7 miljard euro in lopende prijzen).

Hij herinnert er tevens aan dat de procedures moeten worden versneld, gelet op de aanzienlijke 
vertragingen in 2005.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Ontwerpwetgevingsresolutie
Amendement 1

Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis. wijst erop dat de in het wetgevingsvoorstel vermelde kredieten voor de periode na 2006 
afhankelijk zijn van het besluit over het volgende financiële meerjarenkader; 

Amendement 2
Paragraaf 1 ter (nieuw)

1 ter. verzoekt de Commissie na de goedkeuring van het nieuwe financiële kader, zo nodig, een 
voorstel in te dienen tot aanpassing van het financiële referentiebedrag voor het 
programma;

Motivering

Het financiële referentiebedrag kan pas definitief worden vastgesteld nadat de financiële 
vooruitzichten zijn goedgekeurd. Na goedkeuring hiervan dient de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen tot vaststelling van het referentiebedrag, rekening houdende met 
het in de financiële vooruitzichten bepaalde plafond.

Door de Commissie voorgestelde tekst2 Amendementen van het Parlement

Amendement 3
Overweging 1

(1) In geval van grote rampen of ernstige 
crisissituaties zou de Gemeenschap solidair 
moeten zijn met de getroffen lidstaten en 

(1) In geval van grote rampen of ernstige 
crisissituaties zou de Gemeenschap solidair 
moeten zijn met de getroffen lidstaten en 

  
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0224.
2 PB C xx van 8.9.2005, blz. xxx.
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bevolkingsgroepen door financiële steun te 
verlenen voor snelle terugkeer naar de 
normale levensomstandigheden in de 
getroffen gebieden en door bij te dragen aan 
de financiële compensatie van 
terrorismeslachtoffers.

bevolkingsgroepen door snel gerichte 
financiële steun te verlenen voor snelle 
terugkeer naar de normale 
levensomstandigheden in de getroffen 
gebieden en door bij te dragen aan de 
financiële compensatie van 
terrorismeslachtoffers.

Motivering

Wil de financiële steun zijn doel bereiken, moet deze snel bij de hulpbehoevenden aankomen. 
Enkele recente gevallen hebben duidelijk gemaakt dat vertragingen bij de verwerking van 
verzoeken uit de lidstaten het hele idee van een solidariteitsfonds in gevaar kunnen brengen.

Amendement 4
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) Het Solidariteitsfonds dient te 
worden gefinancierd buiten de plafonds in 
de financiële vooruitzichten, met een 
maximumbedrag dat alleen wordt 
gemobiliseerd wanneer dat nodig wordt 
geacht. Met het oog op een adequate 
financiering dient het Solidariteitsfonds in 
de flexibiliteitsreserve te worden 
opgenomen met een bedrag van maximaal 
7 miljard euro.

Motivering

Dit amendement volgt de aanbevelingen die het Europees ten aanzien van het Solidariteitsfonds 
heeft gedaan in zijn resolutie over beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide 
Unie 2007-2013 (2004/2209(INI)) van 8 juni 2005. Het bedrag dient te worden uitgedrukt in 
lopende prijzen (7 miljard) en niet in prijzen van 2004.

Amendement 5
Overweging 6

(6) Grote rampen, met name natuurrampen, 
treffen vaak meer dan een land tegelijk. 
Wanneer een in aanmerking komend land 
getroffen wordt door een grote ramp, moet
ook steun worden verleend aan buurlanden 
die door dezelfde ramp worden getroffen en 
die in aanmerking komen voor steun.

(6) Grote rampen, met name natuurrampen, 
treffen vaak meer dan een land tegelijk. 
Wanneer een in aanmerking komend land 
getroffen wordt door een grote ramp, kan
ook steun worden verleend aan buurlanden 
die door dezelfde ramp worden getroffen en 
die in aanmerking komen voor steun.

Motivering

Dezelfde terminologie moet worden gebruikt als in artikel 3.
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Amendement 6
Artikel 3, lid 1

1. Wanneer zich een ramp voordoet in een in 
aanmerking komend land, kan de Commissie 
op verzoek van dat land uit hoofde van het 
fonds financiële steun verlenen in de vorm 
van een subsidie.

1. Wanneer zich een ramp voordoet in een in 
aanmerking komend land, kan de Commissie 
op verzoek van dat land uit hoofde van het 
fonds financiële steun voorstellen in de 
vorm van een subsidie.

Op verzoek van een in aanmerking komend 
land dat grenst aan het in de eerste alinea 
bedoelde land en dat is getroffen door 
dezelfde ramp kan de Commissie ook aan dit 
land subsidies uit hoofde van het fonds 
verstrekken.

Op verzoek van een in aanmerking komend 
land dat grenst aan het in de eerste alinea 
bedoelde land en dat is getroffen door 
dezelfde ramp kan de Commissie ook aan dit 
land subsidies uit hoofde van het fonds 
verstrekken.

Motivering

De Commissie stelt een bedrag voor dat de goedkeuring van de begrotingsautoriteit behoeft 
alvorens het kan worden vrijgemaakt.

Amendement 7
Artikel 5 

1. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
binnen tien weken na de datum waarop de 
eerste met de ramp verband houdende 
schade zich heeft voorgedaan, kan een in 
aanmerking komend land een verzoek om 
hulpverlening van het fonds bij de 
Commissie indienen, waarin in ieder geval 
de volgende gegevens moeten worden 
verstrekt:

1. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
binnen tien weken na de datum waarop de 
eerste met de ramp verband houdende 
schade zich heeft voorgedaan, kan een in 
aanmerking komend land een verzoek om 
hulpverlening van het fonds bij de 
Commissie indienen, waarin in ieder geval 
de volgende gegevens moeten worden 
verstrekt:

(a) de door de ramp veroorzaakte schade en 
de gevolgen voor de betrokken bevolking en 
de economie;

(a) de door de ramp veroorzaakte schade en 
de gevolgen voor de betrokken bevolking en 
de economie;

(b) een gespecificeerde raming van de 
kosten van de maatregelen als bedoeld in 
artikel 4, al naar gelang de aard van de ramp;

(b) een gespecificeerde raming van de 
kosten van de maatregelen als bedoeld in 
artikel 4, al naar gelang de aard van de ramp;

(c) andere bronnen van communautaire 
financiering die kunnen worden gebruikt 
voor de gevolgen van de ramp;

(c) andere bronnen van communautaire 
financiering die kunnen worden gebruikt 
voor de gevolgen van de ramp;

(d) eventuele andere nationale en 
internationale financieringsbronnen, met 
inbegrip van publieke en particuliere 
verzekeringen, waarmee het schadeherstel, 
en met name in aanmerking komende 
maatregelen kunnen worden gefinancierd.

(d) eventuele andere nationale en 
internationale financieringsbronnen, met 
inbegrip van publieke en particuliere 
verzekeringen, waarmee het schadeherstel, 
en met name in aanmerking komende 
maatregelen kunnen worden gefinancierd.
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In de onder punt (a) van de eerste alinea 
bedoelde gegevens moet in ieder geval een 
schatting worden opgenomen van de totale 
directe schade als gevolg van de ramp.

In de onder punt (a) van de eerste alinea 
bedoelde gegevens moet in ieder geval een 
schatting worden opgenomen van de totale 
directe schade als gevolg van de ramp.

Wanneer het betrokken land op eigen 
initiatief aanvullende informatie verstrekt, 
moet deze informatie binnen één maand na 
de datum van het hulpverzoek de 
Commissie bereiken.
De Commissie kan het betrokken land ook 
om aanvullende informatie verzoeken. Die 
informatie moet binnen één maand na de 
datum van het verzoek de Commissie 
bereiken.

2. De Commissie zal op basis van de in lid 1 
bedoelde gegevens en eventuele aanvullende 
informatie die de Commissie heeft 
ingewonnen of die haar op enige wijze heeft 
bereikt, beoordelen of voldaan is aan de 
voorwaarden voor financiële steun in het 
kader van deze verordening.

2. De Commissie zal op basis van de in lid 1 
bedoelde gegevens en eventuele aanvullende 
informatie die de Commissie heeft 
ingewonnen of die haar op enige wijze heeft 
bereikt, beoordelen of voldaan is aan de 
voorwaarden voor financiële steun in het 
kader van deze verordening.

Wanneer het betrokken land op eigen 
initiatief aanvullende informatie verstrekt, 
moet deze informatie binnen twee maanden 
na de indiening van de aanvraag aan de 
Commissie worden gestuurd.

Deze beoordeling vindt zo spoedig mogelijk 
en uiterlijk twee weken na ontvangst van de 
in lid 1 bedoelde informatie plaats.

Wanneer de Commissie in verband met de 
eerste alinea om aanvullende informatie 
verzoekt, moet het betrokken land deze 
informatie echter binnen één maand na het 
verzoek van de Commissie verstrekken.

(Artikel 5, lid 1, alinea's 2 bis en 2 ter zijn nieuw, maar enkele onderdelen zijn (in gewijzigde 
vorm) overgenomen uit lid 2 van de tekst van de Commissie.)

Motivering

Gezien de negatieve ervaringen met vertragingen in 2005 is het beslist noodzakelijk dat de 
procedures worden versneld.

Amendement 8
Artikel 6, lid 2

2. Het in lid 1, eerste alinea, bedoelde 
voorschot bedraagt 5% van de geschatte 
totale kosten zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, 
onder b, met een maximum van 5 miljoen 

2. Het in lid 1, eerste alinea, bedoelde 
voorschot bedraagt maximaal 5% van de 
geschatte totale kosten zoals bedoeld in 
artikel 5, lid 1, onder b, met een maximum 
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euro. van 5 miljoen euro.

Motivering

Het lijkt onjuist om het mogelijke voorschot altijd op precies 5% te bepalen.

Amendement 9
Artikel 7, lid 1

1. De Commissie besluit op basis van de 
overeenkomstig artikel 5, lid 2, uitgevoerde 
beoordeling zo snel mogelijk of en hoeveel 
financiële steun wordt toegekend, binnen de 
grenzen van de beschikbare middelen.

1. De Commissie besluit op basis van de 
overeenkomstig artikel 5, lid 2, uitgevoerde 
beoordeling zo snel mogelijk en binnen 
twee weken of en hoeveel financiële steun 
wordt toegekend, binnen de grenzen van de 
beschikbare middelen.

Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 50% van 
de totale geschatte kosten zoals bedoeld in 
artikel 5, lid 1, onder b.

Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 50% van 
de totale geschatte kosten zoals bedoeld in 
artikel 5, lid 1, onder b.

De begeleidende begrotingsvoorstellen, 
zoals nader uiteengezet in artikel 8, worden 
parallel met de vaststelling van het 
passende bedrag opgesteld en tegelijkertijd 
door de Commissie ingediend.
De gehele procedure voor de indiening van 
alle voorstellen die nodig zijn om middelen 
uit het Fonds vrij te maken, met 
inachtneming van de in de voorgaande 
artikelen vermelde termijnen mag niet 
langer duren dan drie maanden, te rekenen 
vanaf de ontvangst van het verzoek van het 
betrokken land.

Motivering

Gezien de negatieve ervaringen met vertragingen in 2005 is het beslist noodzakelijk dat de 
procedures worden versneld.

Amendement 10
Artikel 8, lid 2

2. Wanneer de steun door de 
begrotingsautoriteit ter beschikking is
gesteld, stelt de Commissie een besluit tot 
toekenning van de subsidie vast, waarin 
rekening wordt gehouden met eventuele 
overeenkomstig artikel 6, lid 1, betaalde 
voorschotten.

2. Op voorwaarde dat de steun door de 
begrotingsautoriteit ter beschikking wordt
gesteld, stelt de Commissie een besluit tot 
toekenning van de subsidie vast, waarin 
rekening wordt gehouden met eventuele 
overeenkomstig artikel 6, lid 1, betaalde 
voorschotten.
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Motivering

Hoewel er in de praktijk waarschijnlijk geen problemen zullen ontstaan, mag er bij de 
formulering van deze wetgevingstekst niet zonder meer van worden uitgegaan dat de 
begrotingsmiddelen altijd beschikbaar worden gesteld.
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