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LAUSUNTO

Euroopan unionin solidaarisuusrahasto

ALUEIDEN KOMITEA

– katsoo, että Euroopan unionin solidaarisuusrahasto on tärkein väline, jonka avulla unioni voi 
reagoida jäsenvaltioissa tai ehdokasvaltioissa tapahtuviin suurkatastrofeihin ja osoittaa siten 
solidaarisuutta katastrofista kärsiviä maita, alueita ja kuntia kohtaan.

– toteaa, että rahasto on osoittautunut nykymuodossaan yleisesti ottaen tehokkaaksi, mutta sen 
toimivuutta voitaisiin parantaa mm. yksinkertaistamalla rahaston käytön edellyttämiä hallinnollisia 
menettelyjä, jotta tukea voitaisiin saada huomattavasti nykyistä nopeammin katastrofin sattumisen 
jälkeen. Rahaston toimintasääntöjä olisi hyvä selkeyttää, ja rahaston kohdentamista 
katastrofialueiden tarpeisiin voitaisiin parantaa. Komitea suhtautuu siis erittäin myönteisesti 
komission ehdotuksiin, joiden tavoitteena on nopeuttaa rahaston antamaa tukea ja parantaa sen 
kohdentamista.

– kannattaa komission toimia, joiden tavoitteena on yksinkertaistaa 'alueellisen katastrofin' 
määritelmää ottamalla käyttöön BKT:hen perustuva selkeä kriteeri. Komitea ehdottaa kuitenkin, 
että kriteeriksi, jonka mukaan katastrofi voidaan määritellä 'alueelliseksi luonnonkatastrofiksi', 
asetetaan 1,0 prosenttia NUTS 2 -tason alueiden alueellisesta BKT:sta.

– kiinnittää huomiota siihen, että luonnonkatastrofit koskevat yhä useammin alueita, jotka eroavat 
suuresti NUTS 2 -tason alueista. Komitea ehdottaa, että otetaan käyttöön kriteeri, jota sovelletaan 
NUTS 3 -tason alueita koskeviin alueellisiin katastrofeihin, mikäli katastrofi sattuu useammalla 
suoraan toisiinsa rajoittuvalla NUTS 3 -tason alueella, jotka yhdessä muodostavat kooltaan NUTS 
2 -tasoa vastaavan alueen.

– ehdottaa, että 'poikkeuksellisen, rajatylittävän luonnonkatastrofin' määrittelyssä käytettäisiin edellä 
mainittua NUTS 3 -tason kriteeriä. Komitea huomauttaa, että EU:n toiminta tällaisissa tapauksissa 
tuottaisi paljon lisäarvoa ja olisi selvästi positiivinen signaali kansalaisille.

– kehottaa täydentämään toimia, joihin voidaan saada tukea rahastosta, mahdollistamalla paitsi 
rahoitus infrastruktuurin palauttamiseen toimintakuntoon myös rahoitus sen käynnistämiseen niin, 
että varmistetaan aiempaa parempi kestävyys mahdollisten tulevien luonnonkatastrofien sattuessa, 
sekä infrastruktuurin siirtäminen parempaan paikkaan.

– kannattaa komission ehdotusta ottaa huomioon hitaasti kehittyvien katastrofien (esimerkiksi 
kuivuuden) erityispiirteet, mutta huomauttaa, että myös pitkäkestoiset tulvat on otettava huomioon. 
Komitea ehdottaa, että näissä tapauksissa hakemus voitaisiin toimittaa kymmenen viikon kuluessa 
siitä, kun luonnonkatastrofin uhka päättyy.

– ehdottaa, että rahastosta maksetun tuen käytön määräaikaa pidennetään kahteen vuoteen etupäässä
sen vuoksi, että perusinfrastruktuurin kunnostaminen sekä keskeisten palveluiden ja toimitusten 
uudelleenkäynnistäminen saattaa vaatia paljon aikaa, koska on laadittava tarvittavat asiakirjat ja 
varmistettava julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattaminen).

http://www.cor.europa.eu/
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Alueiden komitean lausunto – Euroopan unionin solidaarisuusrahasto

I POLIITTISET SUOSITUKSET

ALUEIDEN KOMITEA

Yleistä

1. katsoo, että Euroopan unionin solidaarisuusrahasto (jäljempänä 'rahasto') on tärkein väline, 
jonka avulla unioni voi reagoida jäsenvaltioissa tai ehdokasvaltioissa tapahtuviin 
suurkatastrofeihin ja osoittaa siten solidaarisuutta katastrofista kärsiviä maita, alueita ja kuntia 
kohtaan (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 222 artiklan mukaisesti). 

2. toteaa, että rahasto on osoittautunut nykymuodossaan yleisesti ottaen tehokkaaksi, mutta sen 
toimivuutta voitaisiin parantaa mm. yksinkertaistamalla rahaston käytön edellyttämiä 
hallinnollisia menettelyjä, jotta tukea voitaisiin saada huomattavasti nykyistä nopeammin 
katastrofin sattumisen jälkeen. Rahaston toimintasääntöjä olisi hyvä selkeyttää, ja rahaston 
kohdentamista katastrofialueiden tarpeisiin voitaisiin parantaa.

3. pitää valitettavana, että Euroopan komissio ehdottaa rahastoon osoitettavien varojen 
enimmäismääräksi vuodesta 2002 samana pysynyttä summaa eli 500:aa miljoonaa euroa 
(vuoden 2011 hintoina), sillä tämä heikentää mahdollisuuksia antaa tukea heti merkittävän 
katastrofin sattuessa, etenkin kun otetaan huomioon, että niitä tapahtuu yhä useammin.

Toissijaisuus ja suhteellisuus

4. katsoo, että voimassa oleva asetus ja siihen ehdotetut muutokset ovat toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden mukaisia.

Merkitys paikallis- ja aluetason kannalta

5. toteaa, että suuret luonnonkatastrofit ovat tuhoisia ennen muuta niiden kohteeksi joutuneille 
kunnille ja alueille. Tuhoalueilla aiheutuu hyvin usein vakavia vahinkoja 
perusinfrastruktuurille sekä luonnon- ja kulttuuriperinnölle. 

6. muistuttaa, että vahingoittunut infrastruktuuri on yleensä paikallis- ja alueyhteisöjen 
omistuksessa ja ne vastaavat näin ollen infrastruktuurin palauttamisesta toimintakuntoon. 
Niiden on myös huolehdittava pelastuspalveluista, evakuoitujen henkilöiden tilapäisestä 
majoittamisesta ja tuhoja kärsineiden alueiden puhdistamisesta.

7. katsookin, että vaikka rahastotuen pääasiallisia edunsaajia ovat jäsenvaltiot tai ehdokasvaltiot, 
rahaston myöntämällä tuella rahoitetaan loppujen lopuksi alue- ja paikallistasolla toteutettavia 
toimenpiteitä. 
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8. korostaa, että alue- ja paikallisyhteisöjen kannalta tärkeintä on, että rahasto reagoi nopeasti ja 
että käytettävissä olevat resurssit voidaan kohdentaa niin, että niiden avulla voidaan vastata 
parhaalla mahdollisella tavalla todellisiin tarpeisiin.

9. suhtautuu siis erittäin myönteisesti komission ehdotuksiin, joiden tavoitteena on nopeuttaa 
rahaston antamaa tukea ja parantaa sen kohdentamista. Komitea esittää muutamia etenkin 
paikallis- ja alueyhteisöjen kannalta tärkeitä suosituksia.

10. huomauttaa tarpeesta ottaa huomioon syrjäisimpien alueiden erityistilanne, sillä ne ovat 
alttiimpia äärimmäisille sääilmiöille.

Rahaston soveltamisala (2 artikla)

11. on tyytyväinen siihen, että rahaston soveltamisalaa on selkeytetty. Tämä vähentää nykyistä 
oikeudellista epävarmuutta ja ehkäisee näin ollen sitä, että esitettäisiin hakemuksia, jotka 
eivät täytä tukiehtoja. 

Rahaston käyttö poikkeuksellisten alueellisten katastrofien tapauksessa (2 artikla)

12. kannattaa komission toimia, joiden tavoitteena on yksinkertaistaa 'alueellisen katastrofin' 
määritelmää ottamalla käyttöön BKT:hen perustuva selkeä kriteeri. Uusi määritelmä helpottaa 
hakemusten arviointia Euroopan komissiossa ja auttaa lisäämään rahaston avoimuutta ja 
tehokkuutta. Potentiaalisten hakijoiden on vastaisuudessa helpompi arvioida etukäteen, 
oikeuttaako kyseessä oleva katastrofi tukitoimenpiteisiin.

13. ehdottaa, että kriteeriksi, jonka mukaan katastrofi voidaan määritellä 'alueelliseksi 
luonnonkatastrofiksi', asetetaan 1,0 prosenttia NUTS 2 -tason alueiden alueellisesta BKT:sta. 
Komitean mielestä tämä kriteeri ilmentäisi paremmin tahtoa a n t a a  alueellisen 
luonnonkatastrofin sattuessa apua, joka olisi laajuudeltaan varsin vakaata. 

14. katsoo, että mainittuja kriteerejä olisi mukautettava, kun kyse on luonnonkatastrofeista, jotka 
tapahtuvat jollakin NUTS 2 -tason saarialueen saarista, jotta vältetään se, että puhtaasti 
alueellinen lähestymistapa estäisi rahaston käytön kyseisissä tilanteissa.

Alueellisuuskriteerin määritteleminen rahaston käytölle NUTS 3 -tasolla (2 artikla)

15. kiinnittää huomiota siihen, että luonnonkatastrofit koskevat yhä useammin alueita, jotka 
eroavat suuresti NUTS 2 -tason alueista (joissakin jäsenvaltioissa tämän tason alueet 
määritellään vain hallinnollisia tarkoituksia varten), ja että katastrofit voivat myös ylittää 
useiden näin määriteltyjen alueiden rajat. Jos alueellisuuskriteerissä ei oteta huomioon kuin 
NUTS 2 -tason alueiden rajat, vaarana on objektiivisuuden puute. 
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16. ehdottaa, että otetaan käyttöön kriteeri, jota sovelletaan NUTS 3 -tason alueita koskeviin 
alueellisiin katastrofeihin, mikäli katastrofi sattuu useammalla suoraan toisiinsa rajoittuvalla 
NUTS 3 -tason alueella, jotka yhdessä muodostavat kooltaan NUTS 2 -tasoa vastaavan alueen 
(vähintään 800 000 asukasta). Tällöin BKT-osuus määritettäisiin kyseisten NUTS 3 -tason 
alueiden keskimääräisen painotetun BKT:n perusteella.

Poikkeukselliset, rajatylittävät luonnonkatastrofit (2 artikla)

17. huomauttaa, että lukuisten katastrofien rajatylittävän luonteen vuoksi EU:n toiminta tällaisissa 
tapauksissa tuottaisi paljon lisäarvoa ja olisi selvästi positiivinen signaali kansalaisille. 

18. ehdottaa, että 'poikkeuksellisen, rajatylittävän luonnonkatastrofin' määrittelyssä käytettäisiin 
edellä mainittua NUTS 3 -tason kriteeriä niin, että toisiinsa rajoittuvat NUTS 3 -tason alueet 
voisivat sijaita eri jäsenvaltioissa.

Tukikelpoisten toimien määrittely (3 artikla)

19. pitää ilahduttavana, että rahastoa voidaan käyttää paitsi "välittömiin" toimiin myös toimiin, 
jotka liittyvät suoraan katastrofiin mutta ovat luonteeltaan sellaisia, että ne saattavat edellyttää 
pidempiaikaista täytäntöönpanoa.

20. korostaa, että paikallis- ja aluetasolla on katastrofin satuttua todellinen tarve käynnistää 
infrastruktuuri uudelleen niin, että varmistetaan parempi kestävyys mahdollisten tulevien 
katastrofien yhteydessä. Joissain tapauksissa voi jopa olla välttämätöntä siirtää kyseiset 
perusrakenteet sopivampaan paikkaan. 

21. kehottaa täydentämään toimia, joihin voidaan saada tukea rahastosta, mahdollistamalla paitsi 
rahoitus infrastruktuurin palauttamiseen toimintakuntoon myös rahoitus sen käynnistämiseen 
niin, että varmistetaan aiempaa parempi kestävyys mahdollisten tulevien luonnonkatastrofien 
sattuessa. Lisäksi komitea ehdottaa, että toimiin, joihin voidaan saada tukea rahastosta, 
sisällytetään myös sellaisen infrastruktuurin siirtäminen, joka sijaitsee luonnonkatastrofin 
vastaisuudessakin uhkaamalla paikalla. 

Tekninen apu (3 artikla)

22. kiinnittää huomiota siihen, että osalle paikallis- ja alueyhteisöistä ulkopuolinen tekninen apu 
on usein välttämätöntä katastrofeista selviämiseksi ja vahingoittuneiden alueiden 
kunnostamiseen liittyvien toimien toteuttamiseksi. 

23. ehdottaa ulkoiseen tekniseen apuun liittyvien kustannusten sisällyttämistä kustannuksiin, 
joihin voi saada tukea rahastosta. Kyseisten kustannusten tulee voida olla enintään 
2 prosenttia rahastosta saatavasta kokonaisrahoituksesta.



- 5 -

CDR6402-2013_00_00_TRA_AC …/…

Hakemuksen toimittamisen määräaika (4 artikla)

24. huomauttaa, että viranomaisilta kuluu hakemuksen valmisteluun erittäin paljon aikaa etenkin, 
kun pitää arvioida vahingot ja koota todisteita hakemuksen tueksi ja kun hakemus on tehtävä 
aikana, jolloin viranomaisten on toteutettava tarvittavat toimet katastrofin seurausten 
korjaamiseksi. Tilannetta voi vielä vaikeuttaa se, että kyseessä on hitaasti kehittyvä katastrofi, 
kuten kuivuus, tai tulvan kaltainen ilmiö, joka voi joskus kestää viikkoja tai kuukausiakin. 
Tällaisissa tapauksissa vahingot pystytään arvioimaan vasta veden laskettua. Katastrofin 
vakavuus voidaan siis määrittää vasta jälkikäteen.

25. kannattaa näin olleen komission ehdotusta ottaa huomioon hitaasti kehittyvien katastrofien 
erityispiirteet.

26. kiinnittää huomiota myös siihen, että asetusehdotuksessa pitäydytään muiden 
luonnonkatastrofien osalta nykyisissä säännöksissä eikä ratkaista ongelmia, jotka liittyvät
hakemusten valmisteluun pitkäkestoisten tulvien tapauksessa.

27. ehdottaakin, että pitkäkestoisten tulvien tapauksessa hakemus voitaisiin toimittaa kymmenen 
viikon kuluessa siitä, kun luonnonkatastrofin uhka päättyy (esimerkiksi siitä, kun jäsenvaltion 
tai alueviranomaisen julistama hätätila päättyy tms.).

Katastrofien ennaltaehkäisyä edistävät säännökset (4 artikla)

28. on Euroopan komission kanssa samaa mieltä siitä, että luonnonkatastrofien sattuessa on aivan 
välttämätöntä toteuttaa tarvittavat ennaltaehkäisytoimet ja että kyseisiä toimia on aina 
pyrittävä parantamaan.

29. pelkää, että velvollisuus sisällyttää hakemukseen tiedot katastrofiriskien ennaltaehkäisystä 
saattaa aiheuttaa hakijalle ylimääräistä hallinnollista taakkaa ja viivästyttää hakemusten 
laadintaa ja käsittelyä, mikä olisi vastoin alkuperäistä tavoitetta eli rahaston käyttöönottoon 
liittyvien hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamista.

30. ehdottaa, että hakija velvoitetaan toimittamaan hakemuksen käsittelyvaiheessa vain lyhyt 
kuvaus unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta (4 artiklan 1 kohdan e alakohta) ja että 
velvoite esittää lisätietoja (4 artiklan 1 kohdan f alakohta) poistetaan, sillä kyseiset tiedot on 
esitettävä kertomuksessa rahastosta maksetun tuen täytäntöönpanosta.

Mahdollisuus saada ennakkomaksua (4 a artikla)

31. kannattaa komission ehdotusta, jonka mukaan otettaisiin käyttöön mahdollisuus maksaa 
ennakkomaksuja, jotta rahasto voi reagoida ripeästi. Komitea kehottaa kuitenkin pitämään 
ennakkomaksujärjestelmän monivuotista rahoituskehystä sekä rakennerahastoja koskevien 
konkreettisten ehdotusten ulkopuolella. 



- 6 -

CDR6402-2013_00_00_TRA_AC …/…

Rahastosta maksetun tuen käytön määräajan pidentäminen (8 artikla)

32. pitää ilahduttavana komission aikeita jouduttaa rahaston tukiosuuden hyväksymiseen liittyvää 
hallinnollista menettelyä, jotta apu saavuttaisi tuhoja kärsineet alueet nykyistä nopeammin. 
Komitea huomauttaa tähän liittyen kuitenkin, että rahastosta maksetun tuen käyttöaika on 
käytännössä lyhyempi.

33. ehdottaa, että rahastosta maksetun tuen käytön määräaikaa pidennetään kahteen vuoteen 
etupäässä sen vuoksi, että perusinfrastruktuurin kunnostaminen sekä keskeisten palveluiden ja 
toimitusten uudelleenkäynnistäminen saattaa vaatia paljon aikaa, koska on laadittava
tarvittavat asiakirjat ja varmistettava julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattaminen.

Yksinkertaistamisvälineiden käyttö

34. toteaa, että eurooppalaiset elimet sekä kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset ovat 
useaan otteeseen esittäneet, että hallinnointia on yksinkertaistettava maksimaalisesti 
tulossuuntautuneisuuden mahdollistamiseksi.1 Yksinkertaistaminen on erityisen tärkeää 
solidaarisuusrahaston tapauksessa; rahastoa käytetään äärimmäisen kiireellisissä tilanteissa ja 
sen tukikelpoisiin menoihin kuuluvat menot, joilla pyritään vastaamaan ihmisten välittömiin 
tarpeisiin. Olisikin tarkoituksenmukaista sallia yksikkökustannusten käyttö menoissa, jotka 
osoitetaan katastrofista kärsivän väestön tarpeisiin ja jotka eivät liity infrastruktuurien 
uudelleenkäynnistämiseen.

                                                  
1

Muun muassa alueiden komitean lokakuussa 2013 hyväksymä lausunto "Suositukset varojen käytön tehostamiseksi" (CDR3609-
2013_00_00_AC). 
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II MUUTOSEHDOTUKSET

Muutosehdotus 1
Johdanto-osan 11 kappale

Komission ehdotus AK:n muutosehdotus
Rahaston tuella olisi osallistuttava 
infrastruktuurin toimintakuntoon palauttamiseen, 
katastrofin kohteena olevien alueiden siivoukseen 
sekä pelastuspalvelujen ja väestön tilapäisten 
majoitusjärjestelyjen kustannuksiin koko 
täytäntöönpanokauden ajan. Ajanjakso, jonka 
aikana katastrofin kodittomaksi jättämien 
ihmisten majoitusta voidaan pitää tilapäisenä, 
olisi myös määritettävä. 

Rahaston tuella olisi osallistuttava 
infrastruktuurin toimintakuntoon palauttamiseen
tai saattamiseen sellaiseen kuntoon, jossa se 
kestää paremmin luonnonkatastrofeja, 
infrastruktuurin siirtäminen mukaan luettuna, 
katastrofin kohteena olevien alueiden siivoukseen 
sekä pelastuspalvelujen ja väestön tilapäisten 
majoitusjärjestelyjen kustannuksiin koko 
täytäntöönpanokauden ajan. Ajanjakso, jonka 
aikana katastrofin kodittomaksi jättämien 
ihmisten majoitusta voidaan pitää tilapäisenä, 
olisi myös määritettävä.

Perustelu

Samansisältöinen kuin 3 artiklan 2 kohtaan ehdotettu muutosehdotus 7.

Muutosehdotus 2
Johdanto-osan 13 kappale

Komission ehdotus AK:n muutosehdotus
Olisi myös täsmennettävä, että tukikelpoiset 
toimet eivät saa sisältää tekniseen apuun liittyviä 
kustannuksia. 

Olisi myös täsmennettävä, että tukikelpoiset 
toimet eivät saa sisältää tekniseen apuun liittyviä 
kustannuksia.

Perustelu

Osalle paikallis- ja alueyhteisöistä ulkopuolinen tekninen apu on usein välttämätöntä katastrofeista 
selviämiseksi ja vahingoittuneiden alueiden kunnostamiseen liittyvien toimien toteuttamiseksi. 
Alueiden komitea ehdottaakin ulkoiseen tekniseen apuun liittyvien kustannusten sisällyttämistä 
kustannuksiin, joihin voi saada tukea rahastosta. Kyseisten kustannusten tulee voida olla enintään 
2 prosenttia rahastosta saatavasta kokonaisrahoituksesta. Asetuksen 3 artiklan 5 kohtaan ehdotettu 
muutos kytkeytyy tähän muutosehdotukseen.
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Muutosehdotus 3
Johdanto-osan 15 kappale

Komission ehdotus AK:n muutosehdotus
Tietyntyyppiset luonnonkatastrofit, kuten 
kuivuus, kehittyvät pidemmän ajanjakson 
kuluessa ennen kuin niiden tuhoisat vaikutukset 
tuntuvat. Olisi annettava säännöksiä, joiden 
perusteella rahastoa voidaan käyttää myös 
tällaisissa tapauksissa.

Tietyntyyppiset luonnonkatastrofit, kuten 
kuivuus, kehittyvät pidemmän ajanjakson 
kuluessa ennen kuin niiden tuhoisat vaikutukset 
tuntuvat. Lisäksi mainittakoon tulvat, jotka ovat 
pitkäkestoisia katastrofeja. Olisi annettava 
säännöksiä, joiden perusteella rahastoa voidaan 
käyttää myös tällaisissa tapauksissa. 

Perustelu

Viranomaisilta kuluu hakemuksen valmisteluun erittäin paljon aikaa etenkin, kun pitää arvioida 
vahingot ja koota todisteita hakemuksen tueksi ja kun otetaan huomioon, että hakemus on tehtävä 
aikana, jolloin viranomaisten on toteutettava tarvittavat toimet katastrofin seurausten korjaamiseksi. 
Tilannetta voi vielä vaikeuttaa se, että kyseessä on hitaasti kehittyvä katastrofi, kuten kuivuus, tai 
tulvan kaltainen ilmiö, joka voi joskus kestää viikkoja tai kuukausiakin. Tällaisissa tapauksissa 
vahingot pystytään arvioimaan vasta veden laskettua. Katastrofin vakavuus voidaan siis määrittää 
vasta jälkikäteen. Vaikka asetusehdotuksessa otetaan huomioon hitaasti kehittyvien katastrofien 
erityispiirteet, siinä pitäydytään muiden luonnonkatastrofien osalta nykyisissä säännöksissä eikä
ratkaista ongelmia, joita hakemusten valmisteluun liittyy pitkäkestoisten tulvien tapauksessa. Tähän 
liittyen ehdotetaan myös uuden kohdan lisäämistä 4 artiklaan.

Muutosehdotus 4
2 artiklan 3 kohta

Komission ehdotus AK:n muutosehdotus
Tässä asetuksessa 'alueellisella 
luonnonkatastrofilla' tarkoitetaan mitä tahansa 
luonnonkatastrofia, jonka seurauksena 
jäsenvaltion tai unioniin liittymisestä 
neuvottelevan valtion NUTS 2 -tason alueella 
syntyy välittömiä vahinkoja, joiden kustannukset 
ovat arviolta yli 1,5 prosenttia alueen 
bruttokansantuotteesta (BKT). Jos katastrofi 
koskee useampia NUTS 2 -tason alueita, 
kynnysarvoa sovelletaan näiden alueiden 
keskimääräiseen painotettuun BKT:hen. 

Tässä asetuksessa 'alueellisella 
luonnonkatastrofilla' tarkoitetaan mitä tahansa 
luonnonkatastrofia, jonka seurauksena 
jäsenvaltion tai unioniin liittymisestä 
neuvottelevan valtion NUTS 2 -tason alueella tai 
useammalla suoraan toisiinsa rajoittuvalla NUTS 
3 -tason alueella, jotka yhdessä muodostavat 
alueen, joka vastaa NUTS 2 -tason 
vähimmäiskriteeriä, syntyy välittömiä vahinkoja, 
joiden kustannukset ovat arviolta yli 
1,5 1 prosenttia alueen bruttokansantuotteesta 
(BKT). Jos katastrofi koskee useampia NUTS 2-
tai NUTS 3 -tason alueita, kynnysarvoa 
sovelletaan näiden alueiden keskimääräiseen 
painotettuun BKT:hen. 
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Perustelu

Pääsyy siihen, että alueellisen luonnonkatastrofin kynnysarvoksi asetettiin 1,5 prosenttia, oli halu 
pitää tulokset lähes samoina verrattuna aiempiin päätöksiin, jotka oli tehty varsin epätarkkojen 
kriteerien perusteella. Tätä kriteeriä soveltamalla ei kuitenkaan olisi voitu antaa tukea kahden 
sellaisen alueellisen luonnonkatastrofin tapauksessa, joiden hakemukset kuitenkin hyväksyttiin. (Kyse 
on Sisiliassa vuonna 2003 tapahtuneesta tulivuorenpurkauksesta, josta aiheutuneiden vahinkojen 
kustannukset nousivat 1,36 prosenttiin alueen BKT:sta, ja vuonna 2004 tapahtuneesta Rhônen 
suistoalueen tulvasta, jonka aiheuttamien vahinkojen kustannukset olivat 1,05 prosenttia BKT:sta). 
Jos kynnysarvot ovat näin korkeat, ei voida taata tuloksia, joita kyseisten katastrofien uhreiksi 
joutuneet odottavat. Komitea ehdottaakin, että kynnysarvo lasketaan 1,0 prosenttiin BKT:sta.

Ehdotetussa asetuksessa käytetään alueellista luonnonkatastrofia määriteltäessä viiteyksikkönä NUTS 
2 -tason aluetta. Kun otetaan huomioon, että luonnonkatastrofit koskevat yhä useammin alueita, jotka 
eroavat suuresti NUTS 2 -tason alueista (joissakin jäsenvaltioissa tämän tason alueet määritellään vain 
hallinnollisia tarkoituksia varten), ja että katastrofit voivat myös ylittää useiden näin määriteltyjen 
alueiden rajat, vaarana on, että jos alueellisuuskriteerissä ei oteta huomioon kuin NUTS 2 -tason 
alueiden rajat, se ei ole objektiivinen. Komitea ehdottaa tästä syystä, että määrittelyperusteeksi otetaan
myös NUTS 3 -taso, mikäli useampi suoraan toisiinsa rajoittuva NUTS 3 -tason alue muodostaa 
yhdessä alueen, joka vastaa luonteeltaan vähintään NUTS 2 -tason vähimmäiskriteeriä (vähintään 
800 000 asukasta). Tällöin BKT-osuus määritettäisiin kyseisten NUTS 3 -tason alueiden 
keskimääräisen painotetun BKT:n perusteella.

Muutosehdotus 5
2 artikla, uusi kohta 3 kohdan jälkeen

Komission ehdotus AK:n muutosehdotus
Tässä asetuksessa 'rajatylittävällä 
luonnonkatastrofilla' tarkoitetaan mitä tahansa 
luonnonkatastrofia, jonka seurauksena 
jäsenvaltion tai unioniin liittymisestä 
neuvottelevan valtion useammalla suoraan 
toisiinsa rajoittuvalla NUTS 3 -tason alueella, 
jotka yhdessä muodostavat alueen, joka vastaa 
NUTS 2 -tason vähimmäiskriteeriä, syntyy 
välittömiä vahinkoja, joiden kustannukset ovat yli 
1,0 prosenttia alueen keskimääräisestä 
painotetusta bruttokansantuotteesta (BKT).
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Perustelu

Monet katastrofit ovat luonteeltaan rajatylittäviä. EU:n toiminta tällaisissa tapauksissa tuottaisi paljon 
lisäarvoa ja olisi selvästi positiivinen signaali kansalaisille. Alueiden komitea haluaakin sisällyttää 
asetukseen 'rajatylittävää luonnonkatastrofia' koskevan uuden määritelmän. Tämän kriteerin 
täyttymistä arvioitaisiin eri jäsenvaltioissa tai unioniin liittymisestä neuvottelevissa valtioissa 
sijaitsevien NUTS 3 -tason alueiden perusteella. Katastrofin laajuutta arvioitaisiin tällöin niin, että 
otetaan huomioon useita suoraan toisiinsa rajoittuvia NUTS 3 -tason alueita, jotka yhdessä 
muodostavat alueen, joka vastaa NUTS 2 -tason alueen vähimmäiskriteeriä (vähintään 800 000 
asukasta). BKT-osuus määritettäisiin tällöin kyseisten NUTS 3 -tason alueiden keskimääräisen 
painotetun BKT:n perusteella. Edunsaajia olisivat jäsenvaltiot, joiden alueilla näin määritelty alue 
sijaitsee.

Muutosehdotus 6
2 artiklan 4 kohta

Komission ehdotus AK:n muutosehdotus
Rahaston tuki voidaan ottaa käyttöön myös, kun 
kyseessä on missä tahansa tukikelpoisessa 
valtiossa tapahtunut luonnonkatastrofi, joka on 
suuri luonnonkatastrofi viereisessä jäsenvaltiossa 
tai viereisessä unioniin liittymisestä 
neuvottelevassa valtiossa.

Rahaston tuki voidaan ottaa käyttöön myös, kun 
kyseessä on missä tahansa tukikelpoisessa 
valtiossa tapahtunut luonnonkatastrofi, joka on 
suuri luonnonkatastrofi tai alueellinen 
luonnonkatastrofi viereisessä jäsenvaltiossa tai 
viereisessä unioniin liittymisestä neuvottelevassa 
valtiossa.

Perustelu

Viereisten jäsenvaltioiden mahdollisuus saada tukea "suuren luonnonkatastrofin" aiheuttamiin 
vahinkoihin ilman, että niiden on itse täytettävä edellytykset, on ulotettava myös "alueellisiin 
luonnonkatastrofeihin". Muutoin tuki ei vastaa Euroopan yhdentymisen aatetta.
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Muutosehdotus 7
3 artiklan 2 kohta

Komission ehdotus AK:n muutosehdotus
Rahaston tavoitteena on täydentää tukikelpoisten 
valtioiden toimia ja kattaa osa niiden julkisista 
menoista, jotta voidaan auttaa asianomaisia maita 
toteuttamaan katastrofin luonteen mukaan 
seuraavia ensisijaisia hätä- ja pelastustoimia:

a) infrastruktuurin ja palvelujen toiminnan 
uudelleenkäynnistäminen energia-, vesi- ja 
jätevesihuollon, televiestinnän, liikenteen, 
terveydenhuollon ja opetuksen alalla;

b) väestön t a r v i t s e m i s t a  tilapäisistä 
majoitusjärjestelyistä ja pelastuspalveluiden 
rahoituksesta huolehtiminen;

c) varojärjestelmän infrastruktuureiden 
turvallisuuden varmistaminen ja 
kulttuuriperinnön suojelutoimenpiteet;

d) tuhoja kärsineiden alueiden, luontoalueet 
mukaan lukien, puhdistaminen.

Sovellettaessa b alakohtaa 'tilapäisellä 
majoitusjärjestelyllä' tarkoitetaan majoitusta, jota 
tarjotaan siihen asti, kun kyseinen väestö pystyy 
palaamaan alkuperäisiin koteihinsa niiden 
korjauksen tai uudelleenrakennuksen jälkeen.

Rahaston tavoitteena on täydentää tukikelpoisten 
valtioiden toimia ja kattaa osa niiden julkisista 
menoista, jotta voidaan auttaa asianomaisia maita 
toteuttamaan katastrofin luonteen mukaan 
seuraavia ensisijaisia hätä- ja pelastustoimia:

a) infrastruktuurin ja palvelujen toiminnan 
uudelleenkäynnistäminen energia-, vesi- ja 
jätevesihuollon, televiestinnän, liikenteen, 
terveydenhuollon ja opetuksen alalla;

b) väestön t a r v i t s e m i s t a  tilapäisistä 
majoitusjärjestelyistä ja pelastuspalveluiden 
rahoituksesta huolehtiminen;

c) varojärjestelmän infrastruktuureiden 
turvallisuuden varmistaminen ja 
kulttuuriperinnön suojelutoimenpiteet;

d) tuhoja kärsineiden alueiden, luontoalueet 
mukaan lukien, puhdistaminen.

Sovellettaessa a alakohtaa 'uudelleen-
käynnistämisellä' tarkoitetaan sellaista 
toimintakuntoon palauttamista, jonka avulla 
varmistetaan parempi kestävyys 
luonnonkatastrofien sattuessa mm. siirtämällä 
sellaisia infrastruktuurihankkeita, joiden 
sijaintipaikkaa mitä suurimmalla 
todennäköisyydellä uhkaa vastaisuudessakin 
luonnonkatastrofi.

Sovellettaessa b alakohtaa 'tilapäisellä 
majoitusjärjestelyllä' tarkoitetaan majoitusta, jota 
tarjotaan siihen asti, kun kyseinen väestö pystyy 
palaamaan alkuperäisiin koteihinsa niiden 
korjauksen tai uudelleenrakennuksen jälkeen.
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Perustelu

Rahastosta voidaan yleisesti ottaen rahoittaa vahingoittuneen infrastruktuurin 
uudelleenkäynnistämistä ja siten sen palauttamista alkuperäiseen kuntoonsa. Alueiden kokemusten 
mukaan erilaisia infrastruktuurihankkeita, jotka voivat koskea esimerkiksi usean alueen kannalta 
merkittäviä keskeisiä maantie- tai rautatieyhteyksiä, on siirrettävä ottaen huomioon katastrofien 
torjumiseksi välttämättömistä toimenpiteistä saatu uusi tieto. Lisäksi jos tietyt perusrakenteet, kuten 
sillat, ovat vahingoittuneet pahoin, niiden korjaamisen yhteydessä tulee investoida sen riskin 
poistamiseen, että ne vahingoittuisivat uudelleen mahdollisen seuraavan luonnonkatastrofin 
yhteydessä. Tällaisen infrastruktuurin pelkkä toimintakuntoon palauttaminen olisi näin ollen 
riittämätöntä ja haitallista.

Muutosehdotus 8
3 artiklan 5 kohta

Komission ehdotus AK:n muutosehdotus
Tekniseen apuun, mukaan luettuna hallinto, 
seuranta, tiedotus ja viestintä, valitusten käsittely 
sekä valvonta ja tarkastus, ei voida myöntää 
tukea rahastosta.

Ulkoiseen Ttekniseen apuun, mukaan luettuna 
hallinto, seuranta, tiedotus ja viestintä, valitusten 
käsittely sekä valvonta ja tarkastus, ei voidaan
myöntää tukea rahastosta enintään 2 prosenttia 
rahastosta saatavasta kokonaisrahoituksesta.

Perustelu

Osalle alueyhteisöistä ulkopuolinen tekninen apu on usein välttämätöntä katastrofeista selviämiseksi 
ja vahingoittuneiden alueiden kunnostamiseen liittyvien toimien toteuttamiseksi. Alueiden komitea 
ehdottaakin ulkoiseen tekniseen apuun liittyvien kustannusten sisällyttämistä kustannuksiin, joihin voi 
saada tukea rahastosta. Kyseisten kustannusten tulee voida olla enintään 2 prosenttia rahastosta 
saatavasta kokonaisrahoituksesta.
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Muutosehdotus 9
4 artiklan 1 kohta

Komission ehdotus AK:n muutosehdotus
Valtio voi toimittaa komissiolle mahdollisimman 
pian ja viimeistään kymmenen viikon kuluessa 
luonnonkatastrofista seuranneen vahingon 
ensimmäisestä esiintymispäivästä rahastosta 
maksettavaa tukea koskevan hakemuksen, jossa 
annetaan kaikki käytettävissä olevat tiedot 
ainakin seuraavista seikoista:
a) katastrofin aiheuttamat välittömät vahingot 

yhteensä ja niiden vaikutus asianomaiseen 
väestöön, talouteen ja ympäristöön;

b) arvio 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
toimien kustannuksista;

c) muut unionin rahoituslähteet;
d) muut mahdolliset kansalliset tai kansainväliset 

rahoituslähteet, mukaan luettuna julkinen ja 
yksityinen vakuutusturva, jota voidaan käyttää 
vahingon korjaamisesta aiheutuvien menojen 
korvaamiseen;

e) katastrofin luonteeseen liittyvän katastrofien 
riskinehkäisyä ja -hallintaa koskevan unionin 
lainsäädännön täytäntöönpano;

f) kaikki muut asiaa koskevat tiedot toteutetuista 
ehkäisevistä ja lieventävistä toimenpiteistä, 
jotka liittyvät katastrofin luonteeseen.

Valtio voi toimittaa komissiolle mahdollisimman 
pian ja viimeistään kymmenen viikon kuluessa 
luonnonkatastrofista seuranneen vahingon 
ensimmäisestä esiintymispäivästä rahastosta 
maksettavaa tukea koskevan hakemuksen, jossa 
annetaan kaikki käytettävissä olevat tiedot 
ainakin seuraavista seikoista:
a) katastrofin aiheuttamat välittömät vahingot 

yhteensä ja niiden vaikutus asianomaiseen 
väestöön, talouteen ja ympäristöön;

b) arvio 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
toimien kustannuksista;

c) muut unionin rahoituslähteet;
d) muut mahdolliset kansalliset tai kansainväliset 

rahoituslähteet, mukaan luettuna julkinen ja 
yksityinen vakuutusturva, jota voidaan käyttää 
vahingon korjaamisesta aiheutuvien menojen 
korvaamiseen;

e) lyhyt kuvaus katastrofin luonteeseen liittyvän 
katastrofien riskinehkäisyä ja -hallintaa 
koskevan unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanosta;

f) kaikki muut asiaa koskevat tiedot toteutetuista 
ehkäisevistä ja lieventävistä toimenpiteistä, 
jotka liittyvät katastrofin luonteeseen.

Perustelu

Velvollisuus sisällyttää hakemukseen tiedot katastrofiriskien ennaltaehkäisystä saattaa aiheuttaa 
hakijalle ylimääräistä hallinnollista taakkaa ja viivästyttää hakemusten laadintaa ja käsittelyä, mikä 
olisi vastoin kyseisen välineen alkuperäistä tavoitetta eli rahaston käyttöönottoon liittyvien 
hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamista. Alueiden komitea ehdottaakin, että 4 artiklan 
e alakohta säilytetään lieventäen sitä kuitenkin niin, että vaaditaan vain lyhyen kuvauksen antamista 
unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta. Lisäksi komitea ehdottaa kyseisen artiklan f alakohdan 
poistamista, sillä samat tiedot on esitettävä kertomuksessa rahastosta maksetun tuen 
täytäntöönpanosta (8 artiklan 3 kohta).
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Muutosehdotus 10
4 artikla, uusi kohta 1 a kohdan jälkeen

Komission ehdotus AK:n muutosehdotus
Pitkäkestoisten luonnonkatastrofien (kuten 
tulvien) tapauksessa 1 kohdassa tarkoitettu 
hakemusten toimittamista koskeva kymmenen 
viikon määräaika a l k a a  päivästä, jona 
tukikelpoisen valtion viranomaiset toteavat 
virallisesti luonnonkatastrofin uhan päättyneen 
(esimerkiksi silloin, kun jäsenvaltion tai 
alueviranomaisen julistama hätätila päättyy tms.).

Perustelu

Viranomaisilta kuluu hakemuksen valmisteluun erittäin paljon aikaa etenkin, kun pitää arvioida 
vahingot ja koota todisteita hakemuksen tueksi ja kun hakemus on tehtävä aikana, jolloin 
viranomaisten on toteutettava tarvittavat toimet katastrofin seurausten korjaamiseksi. Tilanne on 
erityisen ongelmallinen, kun on kyse tulvista, jotka saattavat kestää viikkoja tai jopa kuukausia. 
Tällaisissa tapauksissa vahingot pystytään arvioimaan vasta veden laskettua. Katastrofin vakavuus 
voidaan siis määrittää vasta jälkikäteen. Vaikka asetusehdotuksessa otetaan huomioon hitaasti 
kehittyvien katastrofien erityispiirteet, siinä pitäydytään muiden luonnonkatastrofien osalta nykyisissä 
säännöksissä eikä ratkaista ongelmia, joita hakemusten valmisteluun liittyy pitkäkestoisten tulvien 
tapauksessa. 

Komitea ehdottaakin, että pitkäkestoisten tulvien tapauksessa hakemus voitaisiin toimittaa kymmenen 
viikon kuluessa siitä, kun luonnonkatastrofin uhka päättyy (esimerkiksi siitä, kun jäsenvaltion tai 
alueviranomaisen julistama hätätila päättyy tms.)

Muutosehdotus 11
8 artiklan 1 kohta

Komission ehdotus AK:n muutosehdotus
Rahastosta maksettu tuki on käytettävä vuoden 
kuluessa siitä päivästä, jona komissio on 
maksanut avustuksen täyden määrän. Komissio 
perii tuensaajavaltiolta takaisin sen osan tuesta, 
jota ei ole käytetty kyseisen määräajan kuluessa 
tai joka on käytetty tukikelvottomiin toimiin.

Rahastosta maksettu tuki on käytettävä kahden 
vuoden kuluessa siitä päivästä, jona komissio on 
maksanut avustuksen täyden määrän. Komissio 
perii tuensaajavaltiolta takaisin sen osan tuesta, 
jota ei ole käytetty kyseisen määräajan kuluessa 
tai joka on käytetty tukikelvottomiin toimiin.
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Perustelu

Kun rahastotuen antamista koskevaa hallinnollista menettelyä nopeutetaan, alueet voivat saada apua 
aiempaa nopeammin. Tähän liittyen on kuitenkin syytä korostaa, että rahastosta maksetun tuen 
käyttöaika on käytännössä lyhyempi. Alueiden komitea ehdottaa, että rahastosta maksetun tuen 
käytön määräaikaa pidennetään kahteen vuoteen etupäässä siitä syystä, että perusinfrastruktuurin 
kunnostamiseen kuluu aikaa ja lisäksi tulee laatia tarvittavat asiakirjat ja varmistaa julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen noudattaminen.

Bryssel 28. marraskuuta 2013

Alueiden komitean 
puheenjohtaja

Ramón Luis Valcárcel Siso
Alueiden komitean 

pääsihteeri

Gerhard Stahl
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III ASIAN KÄSITTELY

Otsikko Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 2012/2002 muuttamisesta

Viiteasiakirja COM(2013) 522 final
Oikeusperusta EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 307 artikla
Perusta työjärjestyksessä AK:n työjärjestyksen 39 artiklan a kohta
Neuvoston / Euroopan parlamentin 
lausuntopyyntö / 
Komission kirje

neuvosto: 5. syyskuuta 2013
Euroopan parlamentti: 18. syyskuuta 2013

Puheenjohtajan/työvaliokunnan päätös 26. syyskuuta 2013
Vastaava valiokunta "alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka" (COTER)
Yleisesittelijä Pavel Branda, Rádlon apulaiskunnanjohtaja
Analyysimuistio 4. lokakuuta 2013
Valiokuntakäsittely Ei sovelleta.
Hyväksyminen valiokunnassa Ei sovelleta.
Äänestystulos valiokunnassa
(äänten enemmistö, yksimielisyys)

Ei sovelleta.

Hyväksyminen täysistunnossa 28. marraskuuta 2013
Komitean aiemmat lausunnot Alueiden komitean 10. lokakuuta 2002 antama 

päätöslauselma Eurooppaa äskettäin koetelleista 
tulvista ja Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
perustamisesta – CdR 294/20022

Toissijaisuusperiaatteen toteutumisen 
seurantaverkoston kuuleminen

Ei sovelleta.
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