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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 
tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 
26 kohdan mukaisesti
(KOM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2011)0010 – C7-0023/2011),

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten sopimuksen1 ja erityisesti sen 26 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 
2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/20022

– ottaa huomioon solidaarisuusrahastosta 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä 
neuvottelukokouksessa annetun Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen 
lausuman,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0000/2010),

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 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.
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LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

tehty xxx

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten 
sopimuksen 26 kohdan mukaisesti

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten sopimuksen1 ja erityisesti sen 26 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä 
marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/20022,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan unioni on perustanut Euroopan unionin solidaarisuusrahaston, jäljempänä 
’rahasto’, osoittaakseen solidaarisuutta katastrofialueiden väestöä kohtaan.

(2) Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaan rahaston varoja 
voidaan ottaa käyttöön enintään miljardi euroa vuodessa.

(3) Asetuksessa (EY) N:o 2012/2002 säädetään edellytyksistä, joiden täyttyessä rahaston 
varoja voidaan ottaa käyttöön.

(4) Puola, Slovakia, Unkari, Tšekki, Kroatia ja Romania ovat jättäneet hakemukset 
solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottamiseksi maanvyöryjen ja voimakkaiden 
tulvien aiheuttaman katastrofin vuoksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2011 otetaan Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston varoja 182 388 893 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina.

2 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

                                               
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.
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Tehty Brysselissä […] päivänä […]kuuta […].

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta
Puhemies Puheenjohtaja
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PERUSTELUT

Komissio ehdottaa Euroopan solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamista Puolan, 
Slovakian, Unkarin, Tšekin, Kroatian ja Romanian hyväksi talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten 
välisen sopimuksen 26 kohdan perusteella. Toimielinten sopimuksen perusteella rahaston 
varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään miljardi euroa. 

Puolan, Slovakian, Unkarin, Tšekin, Kroatian ja Romanian hyväksi tehtävän 
solidaarisuusrahaston varojen käyttöönoton ohella komissio on tehnyt lisätalousarvioesityksen 
(LTE nro 1/2011, 14. tammikuuta 2011) tarvittavien maksusitoumus- ja maksumäärärahojen 
ottamiseksi vuoden 2011 talousarvioon toimielinten välisen sopimuksen 26 kohdan 
mukaisesti. 

Puola haki tukea solidaarisuusrahastosta sen jälkeen, kun suurta osaa Puolaa koetteli kaksi 
peräkkäistä tulvaa, jotka etenivät etelästä pohjoiseen maan suurimpia jokia Veikseliä, Oderia 
ja Wartaa alaspäin touko- ja kesäkuussa 2010. Useimmat Puolan maakunnista (ns. 
voivodikunnista) kärsivät tulvista, jotka aiheuttivat suuria vahinkoja maataloudelle, julkisille 
infrastruktuureille, yksityisomaisuudelle, liikenneverkostoille ja kulttuurimuistomerkeille.

Puolan viranomaiset arvioivat välittömien vahinkojen kokonaismääräksi 2 998 989 248 euroa. 
Tämä on 0,8468 prosenttia suhteessa Puolan bruttokansantuloon (BKTL). Arvioidut 
välittömät kokonaisvahingot ylittävät solidaarisuusrahaston varojen tavanomaisen 
käyttöönottokynnyksen, joka on 2,124 miljardia euroa (eli 0,6 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuloon vuoden 2008 tietojen perusteella), joten katastrofi täyttää asetuksen 
(EY) N:o 2012/2002 mukaiset luonnonmullistuksen kriteerit ja kuuluu näin ollen asetuksen 
pääasialliseen soveltamisalaan.

Slovakia haki tukea solidaarisuusrahastosta sen jälkeen, kun maan keski- ja itäosat kärsivät 
ennätyksellisistä rankkasateista touko- ja kesäkuussa 2010. Alueita jäi veden valtaan, 
pengermiä murtui ja laajalle ulottunut tulva aiheutti vakavia vahinkoja julkiselle ja 
yksityiselle infrastruktuurille, maantie- ja rautatieverkostoille, maataloudelle ja yrityksille.

Slovakian viranomaiset arvioivat välittömien vahinkojen kokonaismääräksi 
561 133 594 euroa. Tämä on 0,8902 prosenttia suhteessa Slovakian BKTL:ään. Arvioidut 
välittömät kokonaisvahingot ylittävät Slovakiaan sovellettavan solidaarisuusrahaston varojen 
tavanomaisen käyttöönottokynnyksen, joka on 378 205 miljoona euroa (eli 0,6 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuloon vuoden 2008 tietojen perusteella), joten katastrofi täyttää 
asetuksen (EY) N:o 2012/2002 mukaiset luonnonmullistuksen kriteerit ja kuuluu näin ollen 
asetuksen pääasialliseen soveltamisalaan.

Unkari haki tukea solidaarisuusrahastosta sen jälkeen, kun lähes kuukauden yhtämittaa 
touko- ja kesäkuussa 2010 jatkuneet sateet johtivat suuriin tulviin, jotka aiheuttivat laajalla 
alueella vahinkoa maataloudelle, asuinkiinteistöille, yrityksille, maantieverkostolle ja muulle 
infrastruktuurille. Suurimmat vahingot syntyivät maan koillis- ja keskiosissa. 
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Unkarin viranomaiset arvioivat välittömien vahinkojen kokonaismääräksi 719 343 706 euroa. 
Tämä on 0,7307 prosenttia suhteessa Unkarin BKTL:ään. Arvioidut välittömät 
kokonaisvahingot ylittävät Unkariin sovellettavan solidaarisuusrahaston varojen 
tavanomaisen käyttöönottokynnyksen, joka on 590 710 miljoona euroa (eli 0,6 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuloon vuoden 2008 tietojen perusteella), joten katastrofi täyttää 
asetuksen (EY) N:o 2012/2002 mukaiset luonnonmullistuksen kriteerit ja kuuluu näin ollen 
asetuksen pääasialliseen soveltamisalaan.
Tšekki haki tukea solidaarisuusrahastosta sen jälkeen, kun maa kärsi vakavista rankkasateista 
touko- ja kesäkuussa 2010. Nämä sateet johtivat kahteen toisiinsa liittyvään tulva-aaltoon, 
jotka vaurioittivat asuinkiinteistöjä ja yrityksiä, tieverkostoa ja muuta infrastruktuuria maan 
koillisosassa.
Tšekin viranomaiset arvioivat katastrofista aiheutuneiden välittömien vahinkojen 
kokonaismääräksi 204 456 041 euroa. Koska määrä jää alle 824 029 miljoonan euron 
kynnysarvon (0,6 prosenttia suhteessa Tšekin BKTL:ään), katastrofi ei täytä neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 2012/2002 määriteltyjä suuren luonnonmullistuksen kriteerejä. Tšekkiä 
koetteli kuitenkin sama tulvakatastrofi, joka Puolassa ja Slovakiassa johti suurkatastrofiin. 
Sen vuoksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 2 artiklan 2 kohdan toisessa 
alakohdassa määritellyn edellytyksen, jonka mukaan rahastosta voidaan poikkeuksellisesti 
myöntää tukea myös rajanaapurina oleville jäsenvaltioille, joita on koetellut sama katastrofi, 
todettiin täyttyvän Tšekin tapauksessa.

Kroatia haki tukea solidaarisuusrahastosta sen jälkeen, kun maata koettelivat touko- ja 
kesäkuussa 2010 rankkasateet, raekuurot ja ukkosmyrskyt, jotka aiheuttivat voimakkaita 
tulvia maan itä- ja keskiosissa. Katastrofi aiheutti suuria vahinkoja maataloudelle, julkiselle ja 
yksityiselle omaisuudelle ja liikenneinfrastruktuurille.

Kroatian viranomaiset arvioivat katastrofista aiheutuneiden välittömien vahinkojen 
kokonaismääräksi 153 039 303 euroa. Koska määrä jää alle 275 804 miljoonan euron 
kynnysarvon (0,6 prosenttia suhteessa Kroatian BKTL:ään), katastrofi ei täytä neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 2012/2002 määriteltyjä suuren luonnonmullistuksen kriteerejä. Kroatiaa 
koetteli kuitenkin sama tulvakatastrofi, joka Unkarissa johti suurkatastrofiin. Sen vuoksi 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 2 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa 
määritellyn edellytyksen, jonka mukaan rahastosta voidaan poikkeuksellisesti myöntää tukea 
myös rajanaapurina oleville jäsenvaltioille, joita on koetellut sama katastrofi, todettiin 
täyttyvän. Kroatia on oikeutettu tukeen EU:n solidaarisuusrahastosta, sillä se neuvottelee 
parhaillaan EU:n jäsenyydestä.

Romania haki tukea solidaarisuusrahastosta sen jälkeen, kun suurinta osaa sen alueesta 
koettelivat kesä- ja heinäkuussa 2010 kovat tulvat ja maanvyöryt. Katastrofi aiheutti suuria 
vahinkoja infrastruktuurille, maataloudelle sekä julkiselle ja yksityiselle omaisuudelle.
Romanian viranomaiset arvioivat välittömien vahinkojen kokonaismääräksi 
875 757 770 euroa. Tämä on 0,6669 prosenttia suhteessa Romanian BKTL:ään ja ylittää 
solidaarisuusrahaston tavanomaisen käyttöönottokynnyksen, joka on 787 935 miljoonaa euroa 
(eli 0,6 prosenttia suhteessa BKTL:ään vuoden 2008 tietojen perusteella). Katastrofi täyttää 
suuren luonnonmullistuksen kriteerit ja kuuluu näin ollen neuvoston asetuksen (EY) N:o 
2012/2002 pääasialliseen soveltamisalaan.

Todennettuaan, että kaikki hakemukset täyttävät neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2012/2002 
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säädetyt tukikelpoisuusperusteet, komissio ehdotti, että solidaarisuusrahastosta otetaan 
käyttöön 105 567 155 euroa Puolaa varten, 20 430 841 euroa Slovakiaa varten, 
22 485 772 euroa Unkaria varten, 5 111 401 euroa Tšekkiä varten, 3 825 983 euroa Kroatiaa 
varten ja 24 967 741 euroa Romaniaa varten, mikä on maksusitoumus- ja maksumäärärahoina 
yhteensä 182 388 893 euroa. 

Näin ollen komissio ehdotti lisätalousarvioesityksessä (LTE nro 1/2011, 14. tammikuuta 
2011) seuraavaa:

Määrät – Solidaarisuusrahasto
Talousarvio 2011 Lisätalousarvio

nro 1/2011
Uusi määräLuku

Moment
ti

Otsake RK

MSM MM MSM MM MSM MM
13 06 Solidaarisuusrahasto
13 06 01European unionin 

solidaarisuusrahasto —
Jäsenvaltiot 

3.2 p.m. p.m. 178 562 910 178 562 910 178 562 910 178 562 910

13 06 02European unionin 
solidaarisuusrahasto —
Valtiot, joiden kanssa 
liittymisneuvottelut on 
aloitettu

p.m. p.m. 3 825 983 3 825 983 3 825 983 3 825 983

Luku 13 06 — Yhteensä p.m. p.m. 182 388 893 182 388 893 182 388 893 182 388 893

Esittämällä tämän ehdotuksen rahaston varojen käyttöönottamiseksi komissio aloittaa 
yksinkertaistetun kolmikantamenettelyn toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti. Se 
pyrkii näin varmistamaan molempien budjettivallan käyttäjien hyväksynnän sekä tarpeelle 
käyttää rahaston varoja että pyydetylle määrälle.

Aluekehitysvaliokunnan (REGI) kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaan valiokunta olisi 
otettava mukaan prosessiin rakentavan tuen ja panoksen antamiseksi solidaarisuusrahaston 
täytäntöönpanoon. REGI-valiokunta arvioi hakemukset ja ilmaisi rahaston varojen 
käyttöönotosta näkemyksensä, joka on ilmaistu tämän mietinnön liitteenä olevassa kirjeessä.

Näin ollen esittelijä suosittelee, että tämän mietinnön liitteenä oleva komission päätösehdotus 
hyväksytään.
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LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE


