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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi unionin 
vuoden 2020 yleisestä talousarviosta
(COM(2019)0252 – C9-0008/2019 – 2019/2027(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2019)0252 – C9-0008/2019),

– 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 sovittelukomitean 18. marraskuuta 2019 hyväksymän yhteisen tekstin 
(14283/2019 – C9-0186/2019),

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0036/2019),

A. ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 2012/2002 4 a artiklan 4 kohdan mukaisesti 
ennakkomaksujen maksamiseksi voidaan ottaa käyttöön 50 000 000 euroa unionin 
yleisen talousarvion määrärahoina;

1. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

2. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja 
huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja 
komissiolle.

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, s. 1.
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LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen 
maksamiseksi unionin vuoden 2020 yleisestä talousarviosta

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 a artiklan 4 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) Rahasto ei saa ylittää 500 000 000 euron enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), 
kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/20133 10 artiklassa säädetään.

(3) Asetuksen (EY) N:o 2012/2002 4 a artiklan 4 kohdassa säädetään, että aina kun tämä 
on tarpeen sen varmistamiseksi, että budjettivarat ovat hyvissä ajoin käytettävissä, 
rahastosta voidaan ottaa käyttöön varoja 50 000 000 euron enimmäismäärään asti 
ennakkomaksujen maksamista varten ottamalla vastaavat määrärahat unionin yleiseen 
talousarvioon.

(4) Jotta voidaan varmistaa, että unionin vuoden 2020 yleisessä talousarviossa on 
käytettävissä riittävät budjettivarat hyvissä ajoin, rahastosta olisi otettava käyttöön 
50 000 000 euroa ennakkomaksujen maksamista varten.

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).
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(5) Jotta varat saataisiin rahastosta käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi 
sovellettava varainhoitovuoden 2020 alusta,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 

1 artikla
Euroopan unionin yleisessä talousarviossa varainhoitovuodeksi 2020 otetaan käyttöön 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 50 000 000 euroa maksusitoumus- ja 
maksumäärärahoina ennakkomaksujen maksamista varten.

2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja
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PERUSTELUT 

Euroopan unionin solidaarisuusrahasto (EUSR) perustettiin, jotta unioni voisi reagoida suurten 
luonnonkatastrofien aiheuttamiin hätätilanteisiin ja osoittaa näin solidaarisuutta Euroopan 
katastrofialueiden väestöä kohtaan. Rahaston tukea voidaan antaa jäsenvaltiolle tai 
jäsenyydestä neuvottelevalle maalle sellaisen suuren luonnonkatastrofin jälkeen, jonka 
aiheuttamat välittömät vahingot ovat yhteensä joko yli 3 miljardia euroa vuoden 2011 hintoina 
tai yli 0,6 prosenttia maan bruttokansantulosta sen mukaan, kumpi näistä on pienempi. 
Rahaston tukea voidaan myöntää myös alueellisen katastrofin vuoksi. EUSR:n varojen 
käyttöönoton edellytyksistä säädetään asianomaisessa perussäädöksessä (neuvoston asetus 
(EY) N:o 2012/2002), jota muutettiin vuonna 2014 (asetuksella (EU) N:o 661/2014). 

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetussa 
asetuksessa4 (10 artikla) säädetään, että solidaarisuusrahaston varoja voidaan ottaa vuosittain 
käyttöön enintään 500 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina) ylittämällä rahoituskehyksen 
asianomaisten otsakkeiden enimmäismäärät.

Tämä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösehdotus ei liity mihinkään tiettyyn 
luonnonkatastrofiin. Sen tarkoituksena on 50 miljoonan euron ottaminen unionin vuoden 2020 
yleiseen talousarvioon maksusitoumus- ja maksumäärärahoina, jotta ennakkomaksut voidaan 
maksaa oikea-aikaisesti ja tehokkaasti ensi vuonna mahdollisesti tapahtuvien katastrofien 
yhteydessä.

Tämä mahdollisuus, jota Euroopan parlamentti vahvasti tukee, on ollut olemassa vuoden 2014 
uudistuksesta, ja siitä säädetään muutetun asetuksen5 4 a artiklassa. Lainsäätäjän tarkoituksena 
oli, että avun toimittamista katastrofista kärsineille maille voidaan ainakin osittain nopeuttaa 
ennakkomaksun kautta, vaikka täysimääräisen tuen käyttöönottoa koskeva 
päätöksentekoprosessi on vielä kesken. Näin varmistetaan, että budjettivarat ovat hyvissä ajoin 
käytettävissä, ja parannetaan rahaston vaikuttavuutta. 

Jäsenvaltiolle voidaan sen pyynnöstä maksaa ennakkomaksu, kun komissio on arvioinut 
alustavasti EUSR:n tukea koskevan hakemuksen. Ennakkomaksun määrä saa olla enintään 
10 prosenttia ennakoidun rahoitusosuuden määrästä, eikä se saa olla yli 30 miljoonaa euroa. 
Ennakkomaksun maksaminen ei vaikuta rahaston tuen käyttöönottoa koskevan lopullisen 
päätöksen tekemiseen. Komissio perii jäsenvaltiolta takaisin perusteetta maksetut ennakot. 

Tuen maksaminen on nopeutunut vuoden 2014 uudistuksen jälkeen, ja koko 
päätöksentekoprosessiin kuluva aika on lyhentynyt keskimäärin 12 prosenttia. Tästäkin 
huolimatta EUSR:n varojen käyttöönottoon ja EU:n tuen täysimääräiseen maksamiseen kuluu 
vielä keskimäärin yksi vuosi. Perusteellisessa arvioinnissa6 havaittiin, että mahdollisuudet 
pidemmälle meneviin aikasäästöihin ovat nykyisessä sääntelykehyksessä hyvin vähäiset. Sen 
vuoksi mahdollisuus saada osa tuesta ennakkoon on edelleenkin tärkeä. 

Täytäntöönpanotietojen mukaan muutetun asetuksen soveltamisalalla tähän asti tehdyistä 
32 hakemuksesta 15:een sisältyi ennakkomaksua koskeva pyyntö ja niistä hyväksyttiin 11. 

4 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
5 EUVL L 189, 27.6.2014, s. 143.
6 ”Evaluation of the European Union Solidarity Fund 2002-2017”, SWD(2019) 186 final, 15.5.2019.
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Määrät olivat useimmiten varsin pieniä. Ennakkomaksujen kokonaismäärä tällä kaudella oli 
lähes 40 miljoonaa euroa eli vain murto-osa teoriassa käytettävissä olevista varoista. Arvioijien 
mukaan ennakkomaksu suoritettiin keskimäärin noin kuukauden kuluttua täydellisen 
hakemuksen jättämisestä. 

Näiden tulosten perusteella esittelijä pyytää komissiota arvioimaan, onko nykyinen 
ennakkomaksujärjestelmä riittävä ja mitkä syyt käytännössä estävät jäsenvaltioita hakemasta 
tukea. Esittelijä myös pyytää komissiota pohtimaan, miten jäsenvaltiot voisivat nykyistä 
enemmän hyödyntää mahdollisuutta saada ennakkoa. Tämä voitaisiin yhdistää muutosasetusta7 
koskevaan ehdotukseen, jota parlamentti parhaillaan tarkastelee ja jossa komissio esittää 
ennakkomaksuosuuden nostamista 25 prosenttiin EUSR:n ennakoidusta rahoitusosuudesta, 
kuitenkin enintään 100 miljoonaan euroon saakka, ja EUSR:n ennakkomaksuihin varattujen 
määrärahojen kokonaismäärän korottamista vuotuisessa talousarviossa 50 miljoonasta eurosta 
100 miljoonaan euroon.

Esittelijä haluaisi muistuttaa, että EUSR, joka on perustamisestaan lähtien mahdollistanut 
EU:lle avun tarjoamisen vastauksena moniin erilaisiin suuriin luonnonilmiöihin lähes 
jokaisessa unionin jäsenvaltiossa ja muuallakin, on edelleen yksi EU:n vahvimmista 
solidaarisuuden osoituksista hätätilanteen sattuessa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät 
yhä selvemmin EU:n jäsenvaltioihin ja niiden väestöön vaikuttavien luonnonkatastrofien 
määrässä, laajuudessa ja vakavuudessa, joten nyt on entistäkin tärkeämpää optimoida tämän 
EU:n arvokkaan tukimekanismin valmius ja vaikuttavuus. Esittelijä on vahvasti sitä mieltä, että 
kyky reagoida katastrofeihin nopeasti, myös entistä tehokkaamman ennakkomaksujärjestelmän 
avulla, auttaa unionia osoittamaan solidaarisuuttaan katastrofeista kärsiville jäsenvaltioille ja 
alueille.

Esittelijä suosittaakin ennakkomaksuja varten ehdotettujen määrien sisällyttämistä vuoden 
2020 talousarvioon.

7 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 
muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen 
kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta, 4.9.2019, COM(2019) 399 final, 
2019/0183(COD).
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