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BEKNOPTE MOTIVERING

De ernstige overstromingen in Midden-Europa in 2002 hebben aangetoond dat bij 
noodsituaties actie op EU-niveau een "must" is. Naar aanleiding hiervan werd het Europees 
Solidariteitsfonds opgericht (bij verordening (EG) nr. 2012/2002), dat sindsdien
gemobiliseerd is om de lidstaten en de kandidaat-landen die onderhandelingen over hun 
toetreding voeren, te helpen bij het opvangen van de gevolgen van natuurrampen.

Het huidige voorstel van de Commissie is gebaseerd op het bestaande Europees 
Solidariteitsfonds en behelst uitbreiding van het toepassingsgebied en verbetering van het 
uitvoeringsmechanisme daarvan. De thematische component is vergroot om niet alleen 
ernstige crisissituaties ten gevolg van natuurrampen eronder te laten vallen, maar ook 
industriële en technologische rampen, gevaren voor de volksgezondheid en terroristische 
aanslagen.

Daarnaast wordt voorgesteld om de drempel om een beroep op het Solidariteitsfonds te doen 
te verlagen van EUR 3 miljard (of 0,6% van het BNI van het betrokken land) naar EUR 1 
miljard (of 0,5%).

De rapporteur is in beginsel voorstander van het uitgebreide toepassingsgebied en de nieuwe 
drempels. Ze is evenwel van oordeel dat, wanneer aan de criteria van een grote ramp wordt 
voldaan (artikel 2 van het voorstel van de Commissie), het besluit om al dan niet financiële 
steun toe te kennen niet aan de Commissie moet worden overgelaten.

De rapporteur vindt daarnaast dat steun aan de slachtoffers van terroristische aanslagen niet 
uitdrukkelijk in de lijst van "in aanmerking komende maatregelen" (artikel 4) moet worden 
opgenomen, maar beter opgenomen kan worden bij de algemene steun voor slachtoffers van 
allerlei noodsituaties. Verder lijkt het de rapporteur niet gepast in deze lijst van steun voor 
slachtoffers geen tijdslimiet op te nemen; langtermijnhulp, wanneer nodig, moet door de 
lidstaten en hun socialezekerheidsstelsels geboden worden. Een andere belangrijke wijziging 
die de rapporteur wenselijk acht, betreft de deadline voor het indienen van een aanvraag voor 
steun. De verwijzing naar de eerste schade ten gevolg van de ramp houdt het risico in dat 
aanvragen niet meer ontvankelijk zijn wanneer een ramp zich langzaam ontwikkelt. De 
overige amendementen van de rapporteur betreffen tekstuele verduidelijkingen. 

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie regionale ontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op 
te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
  

1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Overweging 3

Grote rampen of ernstige crisissituaties 
kunnen natuurlijke, industriële of 
technologische oorzaken hebben, waaronder 
verontreiniging van de zee en gevaren als 
gevolg van straling, of kunnen ontstaan door 
noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid, met name een officieel 
erkende grieppandemie, of terroristische 
aanslagen. De bestaande instrumenten op het 
gebied van economische en sociale cohesie 
maken de financiering mogelijk van 
maatregelen om risico's te voorkomen of 
verwoeste infrastructuur te herstellen. Via 
het Europees Solidariteitsfonds, dat 
opgericht werd bij Verordening (EG) nr. 
2012/2002, kan de Gemeenschap noodhulp 
mobiliseren om te voldoen aan de directe 
behoeften van de bevolking en bij te dragen 
aan het snelle herstel van beschadigde 
belangrijke infrastructuur, zodat de 
economische activiteit in getroffen gebieden 
kan worden hervat. Het Solidariteitsfonds is 
echter voornamelijk bedoeld voor 
natuurrampen. De Gemeenschap moet ook 
de mogelijkheid hebben hulp te verlenen bij 
crises die niet door de natuur veroorzaakt 
zijn.

Grote rampen of ernstige crisissituaties 
kunnen natuurlijke, industriële of 
technologische oorzaken hebben, waaronder 
verontreiniging van de zee en gevaren als 
gevolg van straling, of kunnen ontstaan door 
noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid, met name een officieel 
erkende grieppandemie, of terroristische 
aanslagen. De bestaande instrumenten op het 
gebied van economische en sociale cohesie 
maken de financiering mogelijk van 
maatregelen om risico's te voorkomen of 
verwoeste infrastructuur te herstellen. Via 
het Europees Solidariteitsfonds, dat 
opgericht werd bij Verordening (EG) nr. 
2012/2002, kan de Gemeenschap noodhulp 
en medische hulp mobiliseren om te 
voldoen aan de directe behoeften van de 
bevolking en bij te dragen aan het snelle 
herstel van beschadigde belangrijke 
infrastructuur, zodat de economische 
activiteit in getroffen gebieden kan worden 
hervat. Het Solidariteitsfonds is echter 
voornamelijk bedoeld voor natuurrampen. 
De Gemeenschap moet ook de mogelijkheid 
hebben hulp te verlenen bij crises die niet 
door de natuur veroorzaakt zijn en bij 
bedreigingen van de volksgezondheid die 
grensoverschrijdende gevolgen kunnen 
hebben in de lidstaten.

Amendement 2
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, moet
na zorgvuldige toetsing ook steun worden 
verleend aan buurlanden die door dezelfde 
ramp worden getroffen en die in aanmerking 
komen voor steun.
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Motivering

Bij de ondersteuning van derde landen moeten bepaalde drempels worden opgeworpen.

Amendement 3
Artikel 1, lid 2, letter b)

b) industriële en technologische rampen; b) industriële en technologische rampen 
indien niet gedekt door wettelijke 
aansprakelijkheid;

Motivering

Bij industriële en technologische rampen moet worden verduidelijkt dat de verantwoordelijke 
partij wettelijk aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade.

Amendement 4
Artikel 2, alinea 1

In deze verordening wordt een grote ramp 
gedefinieerd als een ramp die ten minste één 
in aanmerking komend land treft en waarbij 
de directe schade naar schatting meer dan 
1 miljard euro (prijsniveau 2007) of meer 
dan 0,5% van het bruto nationaal inkomen 
van het betrokken land bedraagt.

In deze verordening wordt een grote ramp 
gedefinieerd als een ramp die ten minste één 
in aanmerking komend land treft en waarbij 
de directe schade naar schatting meer dan 
3 miljard euro (prijsniveau 2007) of meer 
dan 0,6% van het bruto nationaal inkomen 
van het betrokken land bedraagt.

Motivering

De oude drempelwaarden moeten worden gehandhaafd, anders wordt te vaak een beroep 
gedaan op het Solidariteitsfonds.

Amendement 5
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 of een bedreiging 
van de volksgezondheid op het grondgebied 
van dat land die grensoverschrijdende 
gevolgen kan hebben in andere lidstaten, 
biedt de Commissie op verzoek van dat land 
uit hoofde van het fonds financiële steun
aan in de vorm van een subsidie.
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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 biedt de Commissie ook aan 
dit land subsidies uit hoofde van het fonds
aan.

Motivering

Indien aan de criteria in artikel 2 wordt voldaan, moet de Commissie altijd financiële steun 
aanbieden. Er zou een specifieke bepaling moeten worden opgenomen om hulp en 
ondersteuning te bieden wanneer de volksgezondheid wordt bedreigd, bijvoorbeeld door 
epidemieën of een grieppandemie die grensoverschrijdende gevolgen kunnen hebben in de 
lidstaten.

Amendement 6
Artikel 4, letter b)

b) medische noodhulp en maatregelen om de 
bevolking te beschermen tegen gevaren voor 
de volksgezondheid, waaronder de kosten 
van vaccins, medicijnen, medische 
producten, apparatuur en infrastructuur die 
tijdens een noodsituatie gebruikt worden;

b) medische nood- en kortetermijnhulp en 
maatregelen -evt. van preventieve aard- om 
de bevolking te beschermen tegen acute 
grensoverschrijdende gevaren voor de 
volksgezondheid, waaronder de kosten van 
vaccins, medicijnen, medische producten, 
apparatuur en infrastructuur die gebruikt 
worden tijdens een noodsituatie die 
veroorzaakt is door één van de in artikel 1, 
lid 2, vermelde rampen;

Motivering

Kortetermijnmaatregelen gericht op bescherming van de volksgezondheid kunnen in alle 
soorten noodsituaties nodig zijn, of het nu gaat om natuurrampen, industriële of 
technologische rampen, een volksgezondheidsramp of om een terroristische aanslag.

Amendement 7
Artikel 4, letter g)

g) medische, psychologische en 
maatschappelijke hulpverlening aan de 
directe slachtoffers van terroristische 
aanslagen en hun familie.

schrappen

Motivering

In het geval van terroristische aanslagen wordt medische noodhulp geboden op basis van 
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artikel 4, letter b). De lidstaten zijn verantwoordelijk voor psychologische en 
maatschappelijke hulpverlening. Langetermijnhulp kan door de EU niet worden geboden en 
maakt eerder onderdeel uit van de nationale zekerheidsstelsels.

Amendement 8
Artikel 5, lid 1, inleidende formule

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 
autoriteiten voor het eerst in kennis zijn 
gesteld van de oorspronkelijke met de 
ernstige ramp verband houdende schade, 
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:

Motivering

Oorspronkelijke schade kan soms relatief onopgemerkt blijven wanneer een ramp zich zeer 
geleidelijk ontwikkelt. De lidstaten moeten juridische zekerheid hebben omtrent het "in 
aanmerking komen" van de eerste melding binnen de periode van tien weken.

Amendement 9
Artikel 5, lid 1, alinea 1, letter a)

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, 
het milieu, de natuurlijke omgeving en de 
economie;

Motivering

Vervoersgerelateerde rampen leiden niet alleen tot dodelijke menselijke slachtoffers maar ook 
tot vernietiging van het milieu.

Terroristische aanslagen die worden uitgevoerd op gebouwen of monumenten met een 
bijzondere culturele waarde in Europa, bijvoorbeeld het Louvre, het Colosseum of het British 
Museum en daardoor veroorzaakte schade komen (volgens de huidige voorschriften) in het 
voorstel van de Commissie niet in aanmerking voor toekenning van steun uit het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie. Grootschalige natuurrampen leiden tot de 
vernietiging van vele waardevolle ecosystemen waarin de mens leeft en economisch actief is. 
Zo ging de droogte die Portugal en Spanje in 2005 teisterde gepaard met moeilijk te blussen 
bosbranden. Dat leidde niet alleen tot het verlies van mensenlevens of economische schade, 
maar vooral tot grote verliezen voor de Europese biodiversiteit. Overstroming van de Donau-
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delta zou kunnen leiden tot de volledige vernietiging van beschermde zones 
(vogelbroedgebieden).

Amendement 10
Artikel 6, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Het voorbehoud van terugvordering 
moet uitdrukkelijk worden vermeld. 

Motivering

Duidelijk moet zijn dat als uit later opgestelde rapporten blijkt dat er geen subsidie had 
mogen worden uitgekeerd, de noodhulp terugbetaald dient te worden.

Amendement 11
Artikel 7, lid 2, alinea 1

2. Wanneer de Commissie op grond van de 
in artikel 5, lid 2, bedoelde beoordeling van 
mening is dat niet is voldaan aan de 
voorwaarden voor steun in het kader van 
deze verordening, wordt het betrokken land 
daarvan in kennis gesteld.

2. Wanneer de Commissie op grond van de 
in artikel 5, lid 2, bedoelde beoordeling van 
mening is dat niet is voldaan aan de 
voorwaarden voor steun in het kader van 
deze verordening, wordt het betrokken land 
daarvan zo snel mogelijk in kennis gesteld.

Motivering

In verband met coherentie met lid 1.

Amendement 12
Artikel 9, lid 2

2. Het begunstigde land zal de subsidie en 
eventuele daarover ontvangen rente binnen 
achttien maanden na het ontstaan van de 
eerste schade gebruiken voor de financiering 
van in aanmerking komende maatregelen.

2. Het begunstigde land zal de subsidie en 
eventuele daarover ontvangen rente binnen 
achttien maanden na de datum waarop de 
autoriteiten voor het eerst in kennis zijn 
gesteld van de oorspronkelijke schade ten 
gevolge van de ernstige ramp gebruiken 
voor de financiering van in aanmerking 
komende maatregelen.

Motivering

In verband met coherentie met artikel 5, inleidende formule.
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Amendement 13
Artikel 19

Met ingang van [jaar na inwerkingtreding] 
dient de Commissie jaarlijks voor 1 juli een 
verslag in bij het Europees Parlement en de 
Raad over de activiteiten die het voorgaande 
jaar zijn ondernomen in het kader van deze 
verordening. In dit verslag wordt met name 
informatie opgenomen over de ingediende 
aanvragen, de goedgekeurde 
subsidiebesluiten en de afronding van de 
financiële steun.

Met ingang van [jaar na inwerkingtreding] 
dient de Commissie jaarlijks voor 1 juli een 
verslag in bij het Europees Parlement en de 
Raad over de activiteiten die het voorgaande 
jaar zijn ondernomen in het kader van deze 
verordening. In dit verslag wordt met name 
informatie opgenomen over de ingediende 
aanvragen, de goedgekeurde 
subsidiebesluiten en de afronding van de 
financiële steun en de uitgevoerde operaties.

Motivering

Het jaarverslag bevat niet alleen een opsomming van de aanvragen en de subsidiebesluiten, 
maar het kan ook dienen voor het opstellen van een overzicht van de uitgevoerde operaties. In 
het geval van ernstige rampen in de toekomst kunnen de lidstaten die overzichten gebruiken 
bij het nemen van beslissingen over de geschiktheid en het nut van uit te voeren operaties.
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