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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi ning selle rakendamise ja kasutamise kohta
(2012/2075(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 175, 212 ja 222,

– võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa 
Liidu solidaarsusfondi loomise kohta1,

– võttes arvesse 7. novembri 2002. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel Euroopa Liidu solidaarsusfondi rahastamise 
kohta, millega täiendatakse 6. mai 1999. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet 
eelarvemenetluse parandamise ja eelarvedistsipliini kohta2,

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa Liidu Solidaarsusfondi tulevik” 
(COM(2011)0613), 

– võttes arvesse komisjoni aruannet „Euroopa Liidu solidaarsusfond – 2010. aasta aruanne” 
(COM(2011)0694),

– võttes arvesse komisjoni aruannet „Euroopa Liidu Solidaarsusfond – 2008. aasta aruanne 
ja aruanne uue rahastamisvahendi kuue kasutusaasta jooksul saadud kogemuste kohta” 
(COM(2009)0193), 

– võttes arvesse oma resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust teemal „Komisjoni teatis 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa Liidu Solidaarsusfondi tulevik””4, 

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 3/2008 „Kui kiire, tõhus ja paindlik 
on Euroopa Liidu solidaarsusfond?”5,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A70000/2012),

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 222 on sätestatud, et kui 
liikmesriiki tabab terrorirünnak või kui ta langeb loodusõnnetuse või inimtegevusest 

                                               
1 EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
2 EÜT C 283, 20.11.2002, lk 1.
3 ELT C 297E, 7.12.2006, lk 331.
4 ELT C 181, 21.6.2012, lk 52.
5 ELT C 153, 18.6.2008, lk 1.
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tingitud õnnetuse ohvriks, tegutsevad liit ja selle liikmesriigid üheskoos solidaarselt;

B. arvestades, et Euroopa Liidu Solidaarsusfond (ELSF) on peamine vahend selleks, et 
näidata liidu solidaarset tegutsemist, andes olulist finantsabi liikmesriikidele või 
piirkondadele, mida on tabanud tõsised katastroofid;

C. arvestades, et kui tekib vajadus võtta kasutusele solidaarsusfond, tajutakse seda fondi 
Euroopa Liidu vahenditest üldiselt ühe kõige rohkem rahuldavat tulemust pakkuvana, sest 
see on selge, kindlameelne ja oluline Euroopa solidaarsuse avaldus oma kodanikele, kes 
on sattunud raskustesse;

D. arvestades, et 2005. aasta seadusandlik ettepanek võtta vastu uus Euroopa Liidu 
Solidaarsusfondi määrus leidis Euroopa Parlamendilt suurt toetust, ent osutus 
vastuvõetamatuks enamikule liikmesriikidele ning komisjon võttis selle ettepaneku lõpuks 
tagasi;

E. arvestades, et praegune kriis sunnib liikmesriike ja Euroopa Liitu mitte liigselt kulutama; 

F. arvestades, et mitmes raportis on jõutud järeldusele, et on vaja muuta praegust 
solidaarsusfondi määrust1 peamise eesmärgiga kiirendada fondi toimimist ja parandada 
selle toimivust, järgides alati subsidiaarsuse põhimõtet; 

ELi Solidaarsusfondi kasutamine

1. rõhutab solidaarsusfondi tähtsust peamise vahendina, mis võimaldab Euroopa Liidul 
reageerida liidu territooriumil või naaberriigis toimunud suurkatastroofi korral; 

2. nõuab tungivalt, et vaatamata kodanike heale arvamusele fondist tuleb parandada selle 
toimivust, muutes fondi paindlikumaks, kiiremaks ja nähtavamaks eesmärgiga parandada 
Euroopa Liidu usaldusväärsust kodanike silmis;

3. rõhutab, kui tähtis on abi, mida solidaarsusfond annab liikmesriikidele, et leevendada 
koormust riigi rahandusele suurkatastroofist tingitud hädaolukorraga toime tulemisel, mis 
käib neile sageli üle jõu;

4. väljendab vajadust parandada fondi kasutuselevõtu haldusmenetluste tõhusust ja kiirust, 
mis nõuavad fondi sekkumiseks kolme Euroopa institutsiooni heakskiitu, mistõttu 
menetlused viibivad ja võtavad liiga kaua aega, et aidata liikmesriike, keda on tabanud 
katastroof; 

5. rõhutab, et enamik taotlusi (63%) esitati erakorralise piirkondliku katastroofi kategooria 
all ja et 66% taotlustest lükati tagasi pärast nende hindamist komisjoni poolt;

                                               
1 Kontrollikoja eriaruanne nr 3/2008; komisjoni aruanne „Euroopa Liidu solidaarsusfond – 2010. aasta aruanne“, 
COM(2011) 694 final, 31.10.2011; komisjoni aruanne „Euroopa Liidu Solidaarsusfond – 2008. aasta aruanne ja 
aruanne uue rahastamisvahendi kuue kasutusaasta jooksul saadud kogemuste kohta“, COM(2009)0193 final, 
23.4.2009; Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa Liidu 
Solidaarsusfondi tulevik““, COM(2011) 613 final, ECO/319, 28.3.2012.
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6. on seisukohal, et aeglaselt kujunevate katastroofide korral tekitavad kavandatava määruse 
praegused sätted õiguslikke ja praktilisi raskusi fondi kasutuselevõtmiseks, peamiselt 
10 nädala pikkuse seadusjärgse tähtaja tõttu, mis on kehtestatud taotluste esitamiseks;

Soovitused solidaarsusfondi parandamiseks

7. väljendab rahulolu komisjoni otsusega vajaduse kohta vaadata läbi praegune 
solidaarsusfondi määrus eesmärgiga parandada fondi toimimist ja tööd; jagab komisjoni 
arvamust, et praegust majanduskriisi arvestades ei või määruse muutmise ettepanekuga 
kaasneda mingit rahalist lisakoormust ühenduse ega liikmesriikide eelarvele;

8. tuletab meelde, et jätkuvalt tuleb rakendada põhimõtet, et kahju tekitaja maksab, selleks et 
solidaarsusfondi kasutuselevõtmine ei vabastaks katastroofi põhjustamise eest vastutavaid 
isikuid vastutusest;

9. avaldab kahetsust, et teatud hulga liikmesriikide vastuseisu tõttu, kes kardavad, et olulised 
muudatused selle vahendi õiguslikus aluses eeldavad suuremaid rahalisi kulusid, piirdub 
2002. aasta määruse kohandamine1 teatud selgitustega ja püüdlusega parandada selle 
toimivust; tuletab meelde, et kahjuks on katastroofide arv, raskusaste ja intensiivsus fondi 
loomisest alates Euroopa Liidu piirkondades märkimisväärselt suurenenud;

10. väljendab sellegipoolest heameelt, et kehtivatesse õigusnormidesse lihtsalt teatud 
kohanduste sisseviimisega saab fondi toimimist märkimisväärselt parandada, säilitades 
selle eesmärgi ja olemuse, mis seisneb peamiselt selles, et olemas oleks kiire ja tõhus 
vahend, mis saaks anda abi kodanikele, keda on tabanud katastroof, mis muudab 
põhjalikult nende elutingimusi ja heaolu;

11. esitab küsimuse selle kohta, kas katastroofi mõiste selgem ja täpsem määratlus võiks 
aidata vähendada paljude liikmesriikide skeptilisust, kes on selle ühenduse vahendi 
põhjalikult reformimise vastu;

Abi andmiseks vajaliku aja lühendamine

12. rõhutab, et viivitamata on vaja lihtsustada selle ühenduse vahendi kasutuselevõtuks 
vajalikke bürokraatlikke protsesse, et lüheneks aeg, mis kulub katastroofi toimumisest 
liikmesriigile abi andmiseni ning mis vahel pikeneb üle aasta; tuletab siiski meelde, et see 
vahend ei ole loodud kiirreageerimiseks, vaid selleks, et refinantseerida 
päästeoperatsioone, mida algselt rahastavad kannatanud riigi ametiasutused; 

13. peab huvipakkuvaks ja asjakohaseks komisjoni ettepanekut ühendada komisjonis ja 
liikmesriikides toetuse andmise otsused ja rakenduslepingud, sest see võimaldab aega 
kokku hoida ja seega kiiremini reageerida; 

14. on seisukohal, et arvestades teadmatust ja ennustamatust võimalike katastroofide arvu ja 
raskusastme kohta, peab ELSF jääma toimima sellisena, nagu see on praegu – ühenduse 
eelarvest väljaspool, ja fondi vahendid tuleb kasutusele võtta juhul, kui toimub katastroof;

                                               
1 Nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta 
(EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3).
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15. jagab mõtet, et taotluse alusel ettemaksete kasutuselevõtmine on samuti teostatav viis 
õnnetuses kannatanud riikidele abi kiiremini kätte toimetamiseks ja see aitaks parandada 
solidaarsusfondi tõhusust; on seisukohal, et kui otsustatakse teha ettemakseid, peavad 
need moodustama kindla protsendi abi kogusummast, mida tuleks ettearvestatavalt anda ja 
mis tuleks juhul, kui taotlust ei rahuldata, ühenduse eelarvesse tagasi maksta; 

Suurem selgus rakendusalas ja mõistetes

16. palub komisjonil selgelt määratleda fondi rakendusala ja fondi katte ulatus, välistades 
võimaliku õigusliku ebakindluse selle rakendusala suhtes ja ennetades ka taotluste 
esitamist liikmesriikide poolt, kes on küll teadlikud, et taotlused tuleb tagasi lükata, kuid 
tunnevad oma kodanike survet;

17. on arvamusel, et kui katastroof vallandab nn kaskaadiefekti, peab kaasnevatel 
kõrvalkahjudel olema fondi kate, kui need kahjustavad oluliselt piirkonna sotsiaal-
majanduslikku struktuuri;

18. rõhutab vajadust selgitada piirkondlikul tasandil toimuvate katastroofide abikõlblikkust, 
kehtestades objektiivse kriteeriumi, mis võimaldaks neid samastada ülejäänud 
katastroofidega, välistades igasuguse spekulatiivse tõlgendamisvõimaluse ja igasugused 
taotlejate kahtlused nende katastroofide abikõlblikkuse suhtes; 

19. on seisukohal, et tulukünnisel põhineva kriteeriumi võiks võtta üldiseks põhikriteeriumiks 
igat liiki katastroofi puhul; rõhutab, et kui see kriteerium võetakse näitajaks piirkondliku 
ulatusega katastroofi abikõlblikkuse määramisel, tuleks seda kohandada, et viia see 
vastavusse piirkondliku SKP tasemega viimasel aastal, mille kohta on olemas ametlikud 
andmed, korrutades selle eelnevalt kindlaksmääratud parandusteguriga, mis hõlmab 
kvantitatiivselt mitte kindlaksmääratavat kahju tulude osas ning piirkondliku katastroofiga 
üldiselt kaasnevaid otseseid ja kaudseid tagajärgi, mis on sageli palju suuremad kui 
tuludena arvestatavad kahjud; 

20. on arvamusel, et piirkondliku katastroofi abikõlblikkuse kindlaksmääramiseks kavandatud 
kahjukünnis 1,5% piirkondlikust SKPst ühise statistiliste territoriaalüksuste liigituse 
NUTS 2 tasemel selgitaks ootusi selles suhtes, kas võimalik taotlus fondi 
kasutuselevõtmiseks on või ei ole abikõlblik, kuid rõhutab, et peaaegu sama tulemuse saab 
ka praeguste kriteeriumidega piirkondlike katastroofide puhul, kuna praktiliselt kõik
piirkondlikul tasandil toimuvad katastroofid on jätkuvalt abikõlbmatud; rõhutab seega 
tungivalt, et nii kõrge künnis ei paku lahendust, mis vastaks kodanike ootustele, ja ei väldi 
seega katastroofi ohvrite pettumust, kes, vastupidi, taunivad liidu hoiakut oma kodanike 
suhtes nende mõistmise puudumise pärast;

21. rõhutab, et peab valitsema selgus selles, et põuda loetakse solidaarsusfondi suhtes 
abikõlblikuks, sest fond on kavandatud leevendama sellise katastroofi sotsiaal-
majanduslikku ja keskkonnamõju veepoliitika raamdirektiivis sätestatu raames, ja 
arvestades, et tegemist on kestva struktuurilise probleemiga, mis allub raskesti kehtestatud 
registreerimistähtaegadele ja millel on tõsised tagajärjed kannatanud piirkondade 
sotsiaalsele ja majanduslikule arengule; nõuab seega, et tõsise põua ja muude aeglase 
kuluga loodusõnnetuste kohta tuleb kehtestada erisätted, millega määratakse ametiasutuste 
rakendatava esimese meetme kuupäev katastroofi vastases tegevuses, võimaldades nii 
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kiiret ja õiguslikult selget reageerimist;

22. nõuab tungivalt, et komisjon kaaluks ja kohandaks kriteeriumeid, et solidaarsusfond saaks 
reageerida vahemerelistele loodusõnnetustele, mis on osaliselt kliimamuutuse tõttu 
viimastel aastatel põhjustanud liidus suuri loodusõnnetusi; 

23. rõhutab, et olemasolevate vahenditega on väga raske reageerida asjakohaselt ELi tasandil 
rasketele mittelooduslikele kriisidele, nagu on tõendanud tööstusõnnetused või tõsised 
rahvatervise kriisid, ning et vaja on, et nende õnnetuste korral oleks liidul olemas piisavad 
vahendid asjakohaselt reageerimiseks; 

24. nõuab, et piirkondadele jäetaks järgmises finantsraamistikus 2014–2020 piisav 
paindlikkus ja neile eraldatud vahendite ümberjaotamise võimalus, et nad saaksid juhul, 
kui peavad seda vajalikuks ja sobivaks, suurendada katastroofi korral kättesaadavaid 
vahendeid;

o

o o

25. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Solidaarsusfond: kümme aastat solidaarsuse põhimõtte edukat rakendamist ELis

Pärast 2002. aastal Kesk-Euroopat laastanud üleujutusi ja seetõttu, et puudus vahend, mis 
võimaldaks reageerida kannatanud elanikkonna abistamiseks ja osutada katastroofis 
kannatanud liikmesriigile abi, asutas liit uue vahendi: Euroopa Liidu Solidaarsusfondi. 

Sellest ajast alates ei ole tol ajal koostatud määrust kordagi muudetud, et kohandada seda 
uutele vajadustele ja parandada puudusi, mida on selle kehtimise ajal kümne aasta jooksul 
tuvastatud. 

Alates fondi loomisest ja kuni 2012. aasta septembrini on fondist antud rahalist abi selleks, et 
leevendada kahju, mida on tekitanud 49 katastroofi, mis on peamiselt üleujutused ja 
tulekahjud. 

Viimastel aastatel on komisjon saanud üha rohkem taotlusi, osaliselt seetõttu, et on toimunud 
rohkem katastroofe, ja teisalt seetõttu, et kehtiv õigusnorm ei ole piisavalt selge, et ei oleks 
kahtlusi, kas kehtivate õigusnormide alusel niinimetatud erakorraliste piirkondlike 
katastroofide kohta esitatud taotlused kuuluvad fondi katte alla ja on abikõlblikud.

Määruse praegune sõnastus on seda tüüpi katastroofide suhtes mitmetähenduslik, mistõttu see 
tekitab valelootusi kodanikel taotlevates liikmesriikides, kes sageli esitavad taotlusi nii oma 
kodanike kui ka poliitiliste rivaalide survel, kes nõuavad kindlameelseid tegusid ja vastuseid 
liidult ja oma riigivõimudelt. 

Sellest on tingitud ka suur vajadus kehtiv määrus läbi vaadata nii, et selle rakendamine 
langeks kokku uue finantsperioodiga 2014–2020.

Vaatamata solidaarsusfondi toimimises aastate jooksul täheldatud puudustele on fond 
osutunud üheks kõige edukamaks ja hinnatumaks ühenduse vahendiks, sest see on üks 
väheseid, mis liidul on, et näidata üles oma solidaarsust ja lähedust Euroopa kodanikega.
Vaatamata Euroopa Parlamendi 2005. aastal antud suurele toetusele komisjoni ettepanekutele, 
mis eeldasid kehtiva määruse põhjalikku läbivaatamist, ei andnud suur hulk delegatsioone 
nõukogus oma toetust ja läbivaatamiseelnõust tuli loobuda, võttes tagasi ja arhiveerides 
seadusandliku ettepaneku tänaseni. 

Muutused liidu ja enamiku liikmesriikide majanduslikus olukorras on sundinud komisjoni 
olema uues katses kohandada seda vahendit praegusele tegelikkusele oma ambitsioonides 
mõõdukas, tehes ettepaneku vaid nende menetluslike muudatuste tegemiseks, mis suudavad 
ilma lisakulusid tekitamata parandada fondi toimivust. Selle uue muutmise ettepanekuga 
tahetakse lihtsustada menetlusi ja muuta mõisteid selgemaks, täpsemaks ja läbipaistvamaks. 

Vajadus teha väiksemaid muudatusi, et parandada ELSFi toimimist ja kvaliteeti
Praeguse poliitilise kliima tõttu, mida iseloomustab raske eelarveolukord paljudes 
liikmesriikides, ei ole liikmesriigid valmis vastu võtma samasugust ettepanekut nagu 2005. 
aastal. Enamik liikmesriike on väljendanud selget seisukohta, et nad ei nõustu oluliste 
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muudatustega fondi õiguslikus aluses ega toimimises. 

Komisjon on seega täielikult loobunud mõttest 2005. aasta ettepanek uuesti välja pakkuda ja 
esitab oma ideed otsusekindlalt, kuid mõõdukalt.
Üldiselt on kõik nõus, et solidaarsusfondi tuleb siiski muuta tõhusamaks. 

Komisjoni viimastel aastatel korraldatud konsultatsioonid ja Euroopa Kontrollikoja 
2008. aasta aruanne fondi toimimise kohta näitavad selgelt, et kuigi fond toimib suurte 
katastroofide korral rahuldavalt, ei ole see nii „väiksemate” loodusõnnetuste korral, mis 
peavad kuuluma piirkondliku erandi alla. Kontrollikoda järeldab, et piirkondliku katastroofi 
mõiste määratlus on ebaselge ja et see tekitab probleeme taotluste esitamisel, mis lükatakse 
enamikul juhtudel tagasi. 

Kontrollikoda kritiseerib tugevalt ka selle solidaarsusvahendi kasutuselevõtmise aeglust.

Nende puuduste kõrvaldamise eesmärgil esitas komisjon kirjeldatud probleemide 
lahendamiseks teatise, mida käesolevas dokumendis käsitletakse. 
Komisjon esitab oma 2011. aasta oktoobri teatises solidaarsusfondi tuleviku kohta idee, 
kuidas fondi paremaks muuta, tehes kehtivasse määrusesse vaid teatud kohandused, mis 
samas säilitavad selle mõtte ja olemuse. Ei muudeta fondi rahastamistaset ega rakendusala, 
mille tõttu just nõukogu eelmise ettepaneku tagasi lükkaski. 

Komisjoni kavatsus on juhul, kui tema ideed leiavad toetust, koostada otsustatu põhjal uus 
ettepanek võtta vastu määrus, mis peaks jõustuma alates 2014. aastast koos ülejäänud 
seadusandlike ettepanekutega, mis on koostamisel.
Kõiki neid piiranguid arvesse võttes on raportöör täiesti veendunud selle ühenduse vahendi 
kasulikkuses ja selles, et see on hea. Lisaks sellele, et see annab abi katastroofis kannatanute 
päästmise operatsioonideks ja liikmesriikidele katastroofi tõttu tekkiva rahalise koormuse 
leevendamiseks, võimaldab see avaldada kogu liidul solidaarsust oma kodanikega, kes on 
sattunud raskesse olukorda.
Raportöör jagab komisjoni arvamust, et vaja on parandada tõhusust, lühendades aega, mis 
kulub katastroofi toimumisest abi andmiseni. Haldusmenetlused on aeglased, keerukad ja 
tüütud ning seda saaks vältida väikeste muudatuste abil, mis ei muudaks praeguse ühenduse 
määruse põhisisu.

Kuna on täheldatud, et enamik probleeme on seotud piirkondliku erandi raames saadud 
taotlustega, peab raportöör asjakohaseks määratleda selgelt fondist abi saamise tingimused 
„väikesteks” peetavate loodusõnnetuste korral. 

Raportöör on ühtlasi arvamusel, et aeglaselt kujunevate katastroofide puhul, mis on sagedased 
eelkõige liidu põhjapoolsemates piirkondades, on vaatamata sellele, et need on struktuuriline 
ja kestev probleem, raskusi määruses kehtestatud registreerimistähtaegadest kinnipidamisel, 
mida tuleks samuti parandada. 

Raportöör pooldab ja toetab vajadust määratleda selgemalt ja täpsemalt katastroofi mõiste, 
mis võetakse kahjude raskusastme hindamise üldkriteeriumiks ja millest lähtuvalt määratakse 
kindlaks asjakohasele territoriaalsele tasandile kohandatud künnised, nii et see aitaks kaotada 
liikmesriikide ja kodanike kahtlused ning negatiivsed hoiakud Euroopa Liidu suhtes arvamuse 
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tõttu, et liit ei paku nende probleemidele asjakohast lahendust. 

Raportöör pooldab samuti fondi kasutuselevõtmiseks vajaliku bürokraatia vähendamist. Ta on 
seisukohal, et ettemaksete tegemine oleks väga tarvilik ja asjakohane ning et menetluste ja 
otsuste ühendamine aitaks praegust menetlust tunduvalt kiirendada.

Raportöör on arvamusel, et see vahend peab jääma endiselt ühenduse eelarvest välja, 
arvestades seda, et võimatu on ette teada, mil määral on seda vahendit vaja aasta jooksul 
kasutada. See oleks ühtlasi kooskõlas parlamendi üldise ideega, et need vahendid, mis peavad 
andma lahenduse erakorralistele ja ettearvamatutele kriisidele, jäävad eelarvevälisteks 
vahenditeks. 

Nagu märgitud, jagab raportöör arvamust, et on vaja selgitada fondist abi saamise 
kriteeriumeid, eriti piirkondlike katastroofide korral, kuid on seisukohal, et kuigi piirkondlikul 
SKP-l põhinev kriteerium on hea näitaja, on kehtestatud künnis siiski liiga kõrge selleks, et 
reageerida üha sagedasematele ja raskematele katastroofidele Euroopa piirkondades. 
Raportöör usub, et ette tuleks näha teatud paindlikkus, näiteks kindlaksmääratud 
parandusteguri kujul, mis hõlmaks mõõdetavaid kahjusid tulude osas, näiteks maastikuga ja
vaba aja veetmise võimalustega seotud kahjud, keskkonnakahjud jms, ja millel on olulised 
tagajärjed kannatada saanud piirkondade elutingimustele ja sotsiaal-majanduslikele 
tingimustele. 

Raportöör on seisukohal, et fond peab saama jätkuvalt sekkuda erakorralistes oludes, 
vaatamata sellele, et katastroof jääb alla abikõlblikkuse künnise. Raportöör väljendab 
komisjoni algatuse üle heameelt, kuigi on teadlik, et praeguste vahenditega on väga raske 
kohaselt reageerida rasketele mittelooduslikele kriisidele. 


