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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin 

solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Latvialle 

(COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2018)0658 – C8-0416/2018), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 

2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/20021, 

– ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 

vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 1311/20132 ja erityisesti sen 10 artiklan, 

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 

moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, 

neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen3 ja erityisesti sen 11 kohdan, 

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen, 

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0357/2018), 

1. suhtautuu päätökseen myönteisesti ja pitää sitä merkkinä unionin solidaarisuudesta 

luonnonkatastrofeista kärsineitä unionin kansalaisia ja alueita kohtaan;  

2. korostaa, että on tarpeen myöntää luonnonkatastrofeista vuonna 2017 kärsineille 

unionin alueille kiireellisesti taloudellista apua Euroopan unionin 

solidaarisuusrahastosta; 

3.  antaa tukensa jäsenvaltioille, jotka hyödyntävät Euroopan rakenne- ja 

investointirahastoja katastrofien koettelemien alueiden jälleenrakentamiseen; kehottaa 

komissiota tukemaan jäsenvaltioiden tätä tarkoitusta varten pyytämää 

kumppanuussopimusten määrärahojen uudelleen kohdentamista ja hyväksymään sen 

pikaisesti;  

4.  kehottaa jäsenvaltioita käyttämään rahastosta myönnetyn rahoitusosuuden avoimesti ja 

takaamaan varojen oikeudenmukaisen jakautumisen kärsimään joutuneilla alueilla; 

5. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen; 

6. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja 

huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä; 

                                                 
1 EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3. 
2 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884. 
3 EUVL C 373, 20.12.2013, p. 1. 
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7. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja 

komissiolle. 
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LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS 

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi 

Latvialle 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka  

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,  

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 

11 päivänä marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/20021 ja erityisesti 

sen 4 artiklan 3 kohdan,  

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 

moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, 

neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen2 ja erityisesti sen 11 kohdan,  

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,  

sekä katsovat seuraavaa:  

1) Euroopan unionin solidaarisuusrahaston, jäljempänä ’rahasto’, tavoitteena on antaa 

unionille mahdollisuus reagoida nopeasti, tehokkaasti ja joustavasti hätätilanteisiin 

osoittaakseen solidaarisuutta luonnonkatastrofien kohteeksi joutuneiden alueiden väestöä 

kohtaan.  

2) Rahaston määrärahojen vuotuinen enimmäismäärä on 500 000 000 euroa (vuoden 2011 

hintoina) neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/20133 10 artiklan mukaisesti  

3) Latvia esitti 14 päivänä marraskuuta 2017 hakemuksen rahaston varojen 

käyttöönottamisesta, kun maata oli kesällä ja syksyllä 2017 vaivannut pitkä rankkasadekausi, 

jonka seurauksena vesi ei enää imeytynyt maaperään ja aiheutti tulvia.  

4) Latvian hakemus täyttää asetuksen (EY) N:o 2012/2002 4 artiklassa säädetyt edellytykset 

rahoitustuen myöntämiseksi solidaarisuusrahastosta.  

5) Sen vuoksi rahastosta olisi otettava käyttöön varoja rahoitustuen myöntämiseksi Latvialle.  

6) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä (EU) 2018/5084 otettiin käyttöön rahaston 

varoja 50 000 000 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina ennakkomaksujen 

maksamista varten varainhoitovuodeksi 2018. Näitä määrärahoja on käytetty vain hyvin 

rajoitetusti. Näin ollen on mahdollista rahoittaa tämän käyttöönoton koko määrä 

                                                 
1 EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3. 
2 EUVL C 373, 20.12.2013, s.1. 
3 Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 

koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884). 
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2018/508, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan 

unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2018 

yleisestä talousarviosta (EUVL L 83, 27.3.2018, s. 13). 
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kohdentamalla uudelleen määrärahoja, jotka on otettu käyttöön ennakkomaksujen 

maksamiseksi unionin yleisessä talousarviossa varainhoitovuodeksi 2018, 

7) Jotta rahaston varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi 

sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,  

 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 

1 artikla 

Varainhoitovuotta 2018 koskevassa Euroopan unionin yleisessä talousarviossa otetaan 

käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 17 730 519 euroa Latviaa varten 

maksusitoumus- ja maksumäärärahoina. 

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen käyttöön otettavien varojen koko määrä rahoitetaan 

Euroopan unionin varainhoitovuoden 2018 talousarviossa ennakkomaksujen maksamiseksi 

käyttöön otetuista määrärahoista. Ennakkomaksuja varten käytettävissä olevia määrärahoja 

vähennetään vastaavasti. 

2 artikla 

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä. 

Sitä sovelletaan … päivästä ...kuuta [sen hyväksymispäivästä] . 

 

Tehty  

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta 

Puhemies     Puheenjohtaja 

 

                                                 
 Parlamentti lisää päivämäärän ennen julkaisemista EUVL:ssä. 
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PERUSTELUT 

Komissio ehdottaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (EUSR) varojen 

käyttöönottamista, jotta voidaan myöntää taloudellista apua Latvialle tulvien vuoksi.  

Vuonna 2017 EU:ssa tapahtunut luonnonkatastrofi aiheutti laajaa tuhoa sen kohteiksi 

joutuneilla alueilla, jotka on määritetty ”vähemmän kehittyneiksi alueiksi”. Euroopan unionin 

solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto on osoitus unionin solidaarisuudesta ylivoimaisen 

esteen vuoksi kärsimään joutunutta maata ja väestöä kohtaan.  

Latvia – tulvat vuonna 2017 

Elo-, syys- ja lokakuussa 2017 Latviaa vaivasi pitkä rankkasateiden kausi, jonka seurauksena 

vesi ei enää imeytynyt maaperään, mikä aiheutti tulvia koko maassa, erityisesti Latgalen 

alueella ja sen lähialueilla. Tulvien vuoksi satoja tuhoutui ja vesiväylille, 

viemäröintijärjestelmille, jätevedenkäsittelylaitoksille sekä tie- ja rautatieinfrastruktuurille 

aiheutui laajamittaisia vahinkoja. 

Hakemuksessaan, joka toimitettiin komissiolle 14. marraskuuta 2017 ja jota täydennettiin 

27. huhtikuuta 2018, Latvian viranomaiset arvioivat katastrofin aiheuttamien välittömien 

vahinkojen kokonaiskustannuksiksi 380,5 miljoonaa euroa. Määrä ylittää Latviaan 

suurkatastrofien osalta vuonna 2017 sovelletun, solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotolle 

asetetun kynnysarvon, joka on 145 740 000 euroa (0,6 prosenttia Latvian BKTL:sta vuoden 

2015 tietojen perusteella). Siksi katastrofi luokitellaan EUSR-asetuksessa tarkoitetuksi 

suureksi luonnonkatastrofiksi. 

Latvian viranomaiset arvioivat asetuksen 3 artiklassa tarkoitettujen tukikelpoisten 

ensisijaisten hätätoimien kustannuksiksi 36,2 miljoonaa euroa. 

Katastrofialueet kuuluvat rakenne- ja investointirahastoista (ERI-rahastot) vuosiksi 2014–

2020 annettujen säännösten mukaisiin ”vähemmän kehittyneisiin alueisiin”. Latvian 

viranomaiset eivät ilmoittaneet komissiolle, että ne aikoisivat suunnata uudelleen ERI-

rahasto-ohjelmien rahoitusta korjaustoimenpiteisiin. 

Latvia ei pyytänyt ennakkomaksua.  

Aiemman käytännön mukaisesti komissio ehdottaa, että tuki on 2,5 prosenttia välittömien 

vahinkojen kokonaismäärästä Latvian ”suurkatastrofin” kynnysarvon alle jäävältä osuudelta. 

Ehdotetun avun kokonaismäärä on siten 17 730 519 euroa. 

Seuraavassa esitetään Latvian hakemukseen perustuva laskelma solidaarisuusrahastosta 

välittömiä kokonaisvahinkoja koskevan arvion perusteella maksettavasta rahoitustuesta: 
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Päätelmät 

Koko tarvittava määrä saadaan ottamalla käyttöön osa vuoden 2018 talousarvioon 

maksusitoumus- ja maksumäärärahoina otetusta, ennakoiden kattamiseen tarkoitetusta jäljellä 

olevasta 47 479 154 euron määrästä, joten lisätalousarviota ei tarvita. 

Solidaarisuusrahastosta oli vuoden 2018 alussa käytettävissä yhteensä 421 142 057 euroa. 

Määrä käsittää vuoden 2018 jäljellä olevat määrärahat eli 280 371 754 euroa ja vuoden 2017 

jäljelle jääneet määrärahat eli 140 770 303 euroa. Koska kyseinen määrä jäi käyttämättä, se 

siirrettiin vuodelle 2018. 

Tässä vaiheessa vuotta 2018 voidaan ottaa käyttöön 139 397 191 euron määrä. Tämä vastaa 

Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta vuoden 2018 alussa käytettävissä olevaa 

kokonaismäärää (421 142 057 euroa), josta on vähennetty rahastossa pidettävä 

143 585 709 euron määrä. Jälkimmäinen määrä perustuu rahoituskehysasetuksen 10 artiklan 

1 kohtaan, jonka mukaan 25 prosenttia vuoden 2018 määrärahoista on säilytettävä rahastossa 

lokakuun 1. päivään 2018 saakka. Edellä mainitusta kokonaismäärästä on myös vähennetty 

aiemmin tänä vuonna käyttöön otettu 104 166 951 euron määrä Kreikkaa, Espanjaa, Ranskaa 

ja Portugalia varten1 sekä 33 992 206 euron määrä Bulgariaa, Kreikkaa, Liettuaa ja Puolaa 

varten2. 

Jäsenvaltioiden olisi käytettävä avustus pikaisesti ja avoimesti ja taattava varojen 

oikeudenmukainen jakautuminen kärsimään joutuneilla alueilla.  

Esittelijä tukee jäsenvaltioita, jotka hyödyntävät rakenne- ja investointirahastoja katastrofien 

koettelemien alueiden jälleenrakentamiseen, ja kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioiden 

tätä tarkoitusta varten pyytämää kumppanuussopimusten määrärahojen uudelleen 

kohdentamista ja hyväksymään sen pikaisesti.  

Esittelijä suosittelee, että mietinnön liitteenä oleva komission päätösehdotus hyväksytään 

pikaisesti solidaarisuuden osoituksena kärsimään joutuneille alueille. 

 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2018/846, annettu 30. toukokuuta 2018, Euroopan unionin 

solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Kreikan, Espanjan, Ranskan ja Portugalin avustamiseksi (EUVL L 

144, 8.6.2018, s. 3–4) sekä siihen liittyvä lisätalousarvio nro 1/2018 (EUVL L 191, 27.7.2018, s. 1–22). 
2Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, annettu 11. syyskuuta 2018, Euroopan unionin 

solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Bulgarialle, Kreikalle, Liettualle ja Puolalle 

(EUVL L XX, XX.XX.XXX) sekä siihen liittyvä lisätalousarvio nro 4/2018 (EUVL L XX, XX.XX.XXX). 
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LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE 

 

 

 

 

 

 

 

Jean ARTHUIS 

Puheenjohtaja 

Budjettivaliokunta 

Euroopan parlamentti 
 

 

Asia: EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi 

Latvialle 

 

 

 

 

Arvoisa puheenjohtaja 

 

Komissio on toimittanut Euroopan parlamentille ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta 

(COM(2018)0658). Ehdotus perustuu Latvian hakemukseen rahaston varojen 

käyttöönottamiseksi maassa vuonna 2017 tapahtuneen tulvakatastrofin johdosta. 

 

Komissio ehdottaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa ja arvioi 

katastrofista aiheutuneet vahingot seuraavasti: 

 

Jäsenvaltiot 

Katastrofin 

luokitus 

Välittömät 

kokonaisvahin

got 

 

(miljoonaa 

euroa) 

Suurkatastrofin 

kynnysarvo 

 

(miljoonaa 

euroa) 

2,5 prosenttia 

välittömistä 

vahingoista 

kynnysarvon 

alle jäävältä 

osuudelta  

(euroa) 

6 prosenttia 

välittömistä 

vahingoista 

kynnysarvon 

ylittyessä 

(euroa) 

Ehdotetun tuen 

kokonaismäärä 

 

(euroa) 

Maksetut 

ennakot 

 

(euroa) 

LATVIA 

Merkittävä 

(2 artiklan 2 

kohta) 
380 524 145 740 3 643 500 

14 087 019 
17 730 519 

0 

 YHTEENSÄ 17 730 519 0 

 

Komissio ehdottaa tämän käyttöönoton koko määrän rahoittamista kohdentamalla uudelleen 

määrärahoja, jotka on otettu käyttöön solidaarisuusrahastosta ennakkomaksujen maksamiseksi 

unionin yleisessä talousarviossa varainhoitovuodeksi 2018, sillä kyseisiä määrärahoja on 

käytetty vain vähän. 
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Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseisen ehdotuksen ja pyytäneet minua 

ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta Euroopan unionin 

solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän 

myöntämiseksi.  
 

 

Kunnioittavasti 

 

 

 

 

 

 

Iskra MIHAYLOVA 
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