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Budjettivaliokuntaa on pyydetty antamaan lausunto komission ehdotuksesta Euroopan 
unionin solidaarisuusrahastoa (EUSR) koskevan asetuksen muuttamiseksi. Käsittääkseni 
aluekehitysvaliokunta aikoo hyväksyä mietinnön yksinkertaistettua menettelyä noudattaen 
2. lokakuuta 2019.

Ehdotuksen tarkoituksena on laajentaa rahaston soveltamisalaa, jotta voidaan osoittaa 
eurooppalaista solidaarisuutta jäsenvaltioille, joihin eron vaikutukset kohdistuvat 
vakavimmin. Tämä tehdään tarjoamalla tukea rahastosta, jotta ne voivat kantaa taloudellisen 
rasitteen, joka niihin kohdistuu Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman 
sopimusta. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ehdotuksessa määritellään selvästi 
tukikelpoisuuskriteerit, joiden perusteella rahaston varat voidaan ottaa käyttöön. Näin ollen 
tuki tästä välineestä rajoittuu kustannuksiin, joilla on vakavia vaikutuksia tietyn jäsenvaltion 
talous- ja rahoitustilanteeseen.

Haluan korostaa, että nyt käsillä oleva ehdotus vahvistaa selvästi parlamentilla jo pitkään 
olleen käsityksen, ettei nykyiseen talousarviokehykseen sisälly riittävän suurta joustovaraa.

Budjettivaliokunta kannattaa varauksetta EUSR:n rahoituksen käyttöä jäsenvaltioiden 
avustamiseksi sopimuksettomasta brexitistä suoraan aiheutuvan taloudellisen rasitteen 
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kantamisessa, jos ja kun se ylittää jäsenvaltion talousarvion kyvyn selviytyä itsenäisesti tästä 
kriisistä. Valiokunta katsoo, että tämä vastaa rahaston taustalla olevaa periaatetta aidosta 
EU:n solidaarisuudesta katastrofitilanteissa. Se on siksi samaa mieltä siitä, että EUSR:n 
varoja voitaisiin käyttää kattamaan esimerkiksi kustannuksia, joita aiheutuu erityisten 
tukijärjestelyjen käyttöönotosta tilanteesta kärsiville yrityksille, ja kustannuksia, joita 
julkishallinnoille aiheutuu lisäinfrastruktuurin rakentamisesta ja lisähenkilöstön 
palkkaamisesta, siten, että aiheutuneesta taloudellisesta rasitteesta katetaan enintään 
5 prosenttia. Valiokunta toteaa, että ehdotuksen mukaan tukikelpoisuuden kynnysarvot 
brexitiin liittyvissä hakemuksissa ovat vähintään 0,3 prosenttia bruttokansantulosta tai 
1,5 miljardia euroa vuoden 2011 hintoina eli puolet luonnonkatastrofin sattuessa 
sovellettavasta määrästä. Se suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, että 
ennakkomaksuja voidaan korottaa jäsenvaltion pyynnöstä 10 prosentista ja enintään 
30 miljoonasta eurosta 25 prosenttiin ja enintään 100 miljoonaan euroon sekä brexitiin 
liittyvissä että muissa tapauksissa. Se toteaa vielä, että vuotuisessa talousarviossa tähän 
tarkoitukseen varatut kokonaismäärärahat olisi nostettava 50 miljoonasta eurosta 
100 miljoonaan euroon vuodessa, jotta talousarviovarat ovat varmasti käytettävissä ajoissa. 
Toivottavasti nämä kaksi viimeksi mainittua ehdotusta tekevät EUSR:n 
ennakkomaksujärjestelmästä nykyistä toimivamman ja lisäävät sen käyttöä.

Yksi valiokunnan kannalta keskeisistä seikoista on varmistaa, ettei brexitiin liittyviä EUSR:n 
toimia toteuteta rahaston alkuperäisen tarkoituksen eli suureen luonnonkatastrofiin liittyvien 
hakemusten kustannuksella. Ehdotukseen näyttäisi sisältyvän tähän liittyvä varotoimi, sillä 
siinä rajoitetaan brexitiin liittyviin hakemuksiin saatavilla olevat määrät enintään 
50 prosenttiin EUSR:n vuosien 2019 ja 2020 määrärahoista eli enintään 591,65 miljoonaan 
euroon käypinä hintoina kahden vuoden aikana. Enintään 5 prosentin korvausastetta voidaan 
myös tarkistaa alaspäin, jos käytettävissä olevat määrärahat osoittautuvat riittämättömiksi. 
Näillä säännöksillä pitäisi voida varmistaa rahoituksen tasapainoinen jakautuminen ja välttyä 
tilanteelta, että määrärahat päätyvät aina ensiksi hakeneille.
Budjettivaliokunta on tyytyväinen komission ehdottamiin säännöksiin, mutta se toivoo 
komission pitävän sen ajan tasalla kaikista saaduista hakemuksista ja EUSR:n rahoituksen 
saatavuudesta vuosina 2019 ja 2020.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet ehdotuksen ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että 
valiokunta puoltaa ehdotusta Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa koskevan asetuksen 
muuttamisesta sellaisena kuin komissio sitä esittää.

Kunnioittavasti

Johan Van Overtveldt


