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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan 
solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä 
joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen 11 kohdan mukaisesti (Italia: tulvat, Kreikka: maanjäristys; 
Slovenia: jäämyrskyt, Kroatia: jäämyrskyt ja tulvat)
(COM(2014)0565 – C8-0137/2014 – 2014/2072(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2014)0565 – C8-0137/2014),

– 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 ... pidetyn trilogin tulokset,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0000/2014),

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 solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä 
joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen 11 kohdan mukaisesti (Italia: tulvat, Kreikka: maanjäristys; 
Slovenia: jäämyrskyt, Kroatia: jäämyrskyt ja tulvat)

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 artiklan 3 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 ehdotuksen3,

sekä katsovat seuraavaa:

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

(2) Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 10 artiklan mukaan solidaarisuusrahaston 
varoja voidaan ottaa vuosittain käyttöön enintään 500 miljoonaa euroa (vuoden 2011 
hintoina).

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

(4) Italia on tehnyt hakemuksen solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottamisesta 
tulvien johdosta.

(5) Kreikka on tehnyt hakemuksen solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottamisesta 
maanjäristyksen johdosta.

(6) Slovenia on tehnyt hakemuksen solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottamisesta 
jäämyrskyjen johdosta.

(7) Kroatia on tehnyt hakemuksen solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottamisesta 
jäämyrskyjen ja niitä seuranneiden tulvien johdosta,

                                               
1 EYVL L 311, 14.11 2002, s. 3.
2 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
3 EUVL C […], […], s. […].
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OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2014 otetaan käyttöön 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 46 998 528 euroa maksusitoumus- ja 
maksumäärärahoina.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta
Puhemies Puheenjohtaja
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PERUSTELUT

Komissio ehdottaa Euroopan solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa marraskuussa 2013 

Italiassa (Sardinia) tapahtuneiden tulvien vuoksi ja tammikuun 2014 lopussa ja helmikuun 

alussa Kreikassa (Kefalonia) tapahtuneen maanjäristyksen vuoksi, Slovenian tapahtuneiden 

jäämyrskyjen vuoksi ja niin ikään Kroatiassa tapahtuneiden jäämyrskyjen ja niiden 

aiheuttamien tulvien vuoksi 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 

11 kohdan mukaisesti.

Erilaiset luonnonkatastrofit (tulvat, maanjäristykset, jäämyrskyt) ovat aiheuttaneet tukea 

hakevissa jäsenvaltioissa huomattavia tuhoja. Italian ja Kreikan katastrofit ovat erityyppisiä 

eivätkä liity toisiinsa, kun taas Sloveniassa ja Kroatiassa suurta vahinkoa aiheuttivat useissa 

Euroopan maissa riehuneet erityisen rajut talvimyrskyt.

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 2012/2002 muuttamisesta 15. toukokuuta 2014 annettu Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) N:o 661/2014 tuli voimaan 28. kesäkuuta 2014, eikä sen aineellisia 

säännöksiä voida soveltaa takautuvasti. Sen vuoksi komission yksiköt ovat tutkineet 

hakemukset perusteellisesti Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta annetun 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 alkuperäisten säännösten ja erityisesti sen 2, 3 ja 

4 artiklan mukaisesti.

Italiassa Sardiniassa esiintyi 18. ja 19. marraskuuta 2013 rajuja rankkasateita, joiden takia 

monet joet tulvivat yli äyräidensä laajoilla alueilla. Kreikassa Kefalonian saaren koillisosissa 

tapahtui 26. tammikuuta 2014 ja 3. helmikuuta 2014 välisenä aikana voimakas maanjäristys 

(Richterin asteikolla 5,8) ja useita kymmeniä jälkijäristyksiä. Niiden seurauksena 

3 000 ihmistä jäi kodittomaksi ja useita loukkaantui. 

Italian viranomaiset arvioivat välittömien vahinkojen kokonaismääräksi 652 418 691 euroa, 

joka on vähemmän kuin Italiaan vuonna 2014 sovellettava suuren luonnonkatastrofin 

kynnysarvo eli 3,8 miljardia euroa (3 miljardia euroa vuoden 2002 hintoina). Kreikan 

viranomaiset arvioivat välittömien vahinkojen kokonaismääräksi 147 332 790 euroa, joka on 

vähemmän kuin Kreikkaan vuonna 2014 sovellettava suuren luonnonkatastrofin kynnysarvo 

eli 1,2 miljardia euroa (0,6 % suhteessa sen BKTL:ään vuoden 2012 tietojen perusteella). Sen 

vuoksi näitä kumpaakaan katastrofia ei voida katsoa solidaarisuusrahastosta annetussa 

asetuksessa tarkoitetuksi suureksi luonnonkatastrofiksi.

Koska välittömien vahinkojen kokonaismäärä jää solidaarisuusrahaston varojen käyttöönoton 

edellytyksenä olevan suuren katastrofin kynnysarvon alapuolelle, hakemusta tarkasteltiin

asetuksen (EY) N:o 2012/2002 2 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan perusteella, joka 

koskee ns. poikkeuksellisia alueellisia katastrofeja. Kyseisessä alakohdassa säädetään 

edellytyksistä, joiden täyttyessä rahastosta voidaan poikkeustapauksessa myöntää tukea 

alueelle silloin kun aluetta on koetellut sellainen poikkeuksellinen katastrofi, pääasiassa 
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luonnonkatastrofi, jolla on vakavia ja pitkäaikaisia vaikutuksia huomattavan väestönosan 

elinoloihin ja talouden vakauteen alueella. Euroopan komission mukaan kaksi edempänä 

mainittua katastrofia voidaan hyvällä syyllä luokitella ”poikkeukselliseksi alueelliseksi 

katastrofiksi”.

Slovenia on eräs niistä Euroopan maista, joissa riehuivat pahimmat talvimyrskyt kymmeniin 

vuosiin. Myrskyt olivat Sloveniassa pahimmillaan 30. tammikuuta ja 27. helmikuuta 2014 

välisenä aikana, jolloin lähes puolet maan metsistä kärsi jään takia vaurioita ja joka neljäs 

kotitalous jäi ilman sähköä, kun raskas lumi katkoi puita ja sähkölinjoja. Sama 

luonnonkatastrofi, jonka johdosta Slovenia on hakenut tukea EU:n solidaarisuusrahastosta, 

vaikutti myös Kroatiassa. Katastrofi aiheutti vahinkoja erityisesti maan luoteisosissa sekä 

osassa pohjoista Adrianmeren aluetta. Sulava jää ja lumi aiheuttivat lisäksi 12. helmikuuta 

alkaen tulvia, jotka vaurioittivat edelleen tärkeitä julkisia perusinfrastruktuureja sekä 

yksityistä ja julkista omaisuutta.

Slovenian viranomaiset arvioivat välittömien vahinkojen kokonaismääräksi 

428 733 722 euroa. Tämä on 1,23 prosenttia suhteessa Slovenian BKTL:stä ja ylittää 

Sloveniaan vuonna 2014 sovellettavan, solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotolle asetetun 

kynnysarvon, joka on 209,6 miljoonaa euroa (eli 0,6 prosenttia suhteessa BKTL:stä vuoden 

2012 tietojen perusteella). Kroatian viranomaiset arvioivat välittömien vahinkojen 

kokonaismääräksi 291 904 630 euroa. Tämä on 0,69 prosenttia suhteessa Kroatian BKTL:stä 

ja ylittää Kroatiaan vuonna 2014 sovellettavan, solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotolle 

asetetun kynnysarvon, joka on 254,2 miljoonaa euroa (eli 0,6 prosenttia suhteessa BKTL:stä 

vuoden 2012 tietojen perusteella). Välittömien vahinkojen arvioitu kokonaismäärä ylittää 

kynnysarvon, joten katastrofi täyttää suuren luonnonkatastrofin kriteerit. Rahoitustuen määrä 

lasketaan välittömien vahinkojen kokonaismäärän perusteella. Rahoitustukea saa käyttää 

ainoastaan asetuksen 3 artiklassa määriteltyjen ensisijaisten hätätoimien toteuttamiseen.

Varmistettuaan, että hakemus täyttää neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 mukaiset 

tukikelpoisuuskriteerit, komissio esitti, että Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 

otetaan käyttöön yhteensä 46 998 528 euroa.

Solidaarisuusrahastosta myönnettävän tuen laskutapa määritettiin solidaarisuusrahaston 

vuosikertomuksessa (2002–2003), ja neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet sen.

Tässä tapauksessa ehdotetaan, että sovelletaan edellä mainittuja prosenttiosuuksia ja 

myönnetään seuraavat tukimäärät:



PE539.615v01-00 8/10 PR\1036090FI.doc

FI

Katastrofi

Välittömät 

vahingot

(euroa)

Kynnysarvo 

(milj. euroa)

2,5 prosentin 

mukaan 

laskettu 

määrä

(euroa)

6 prosentin 

mukaan laskettu 

määrä

(euroa)

Ehdotettu tuen 

kokonaismäärä

(euroa)

Italian tulvat 652 418 691 3 752,330 16 310 467 ~ 16 310 467

Kreikan maanjäristys 147 332 790 1 168,231 3 683 320 ~ 3 683 320

Slovenian jäämyrskyt 428 733 722 209,587 5 239 675 13 148 803 18 388 478

Kroatian 

jäämyrskyt/tulvat
291 904 630 254,229 6 355 725 2 260 538 8 616 263

YHTEENSÄ 46 998 528

Koska kyse on ensimmäisestä solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa koskevasta 

päätöksestä vuonna 2014, edellä ehdotettu tuen kokonaismäärä ei ylitä monivuotisesta 

rahoituskehyksestä annetussa asetuksessa säädettyä tuen enimmäismäärää, joka on 

530,6 miljoonaa euroa (500 miljoonaa euroa vuoden 2011 hintoina). Lisäksi on tarkoitus 

varmistaa, että neljännes kyseisestä määrästä on käytettävissä 1. lokakuuta 2014, jotta voidaan 

kattaa tarpeet vuoden loppuun saakka.

Samaan aikaan tämän solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa koskevan ehdotuksen 

kanssa komissio on tehnyt lisätalousarvioesityksen (LTE nro 5/2014, 8. syyskuuta 2014) 

ottaakseen vuoden 2014 talousarvioon vastaavat maksusitoumus- ja maksumäärärahat, kuten 

toimielinten sopimuksen 26 kohdassa edellytetään. Neuvoston kannassa esitykseen 

lisätalousarvioksi nro 5/2014, joka koskee tämän päätöksen rahoitusta, muutetaan komission 

alkuperäistä ehdotusta. Parlamentin kanta vahvistetaan, kun se hyväksyy kantansa 

lisätalousarvioesitykseen nro 5/2014. 

Esittämällä tämän ehdotuksen rahaston varojen käyttöönottamiseksi komissio aloittaa 

yksinkertaistetun trilogimenettelyn 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 

26 kohdan mukaisesti. Se pyrkii näin varmistamaan kummankin budjettivallan käyttäjän 

hyväksynnän sekä tarpeelle käyttää rahaston varoja että pyydetylle määrälle.

Aluekehitysvaliokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaan valiokunta olisi otettava 

mukaan prosessiin rakentavan tuen ja panoksen antamiseksi Euroopan unionin 

solidaarisuusrahaston täytäntöönpanoon. Aluekehitysvaliokunta arvioi hakemukset ja ilmaisi 

rahaston varojen käyttöönotosta näkemyksensä, joka on ilmaistu tämän mietinnön liitteenä 

olevassa kirjeen muodossa annetussa lausunnossa.

Esittelijä suosittelee, että tämän mietinnön liitteenä oleva komission päätösehdotus 

hyväksytään.
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LIITE – ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean Arthuis
Puheenjohtaja
Budjettivaliokunta
Euroopan parlamentti
ASP 09G205
1047 Bryssel

Arvoisa puheenjohtaja

Aihe: Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Italian, Kreikan, 
Slovenian ja Kroatian hyväksi

Komissio on toimittanut parlamentille ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätökseksi Euroopan solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (COM(2014)0565) 
Italian, Kreikan, Slovenian ja Kroatian esittämien, solidaarisuusrahaston varojen 
käyttöönottoa koskevien hakemusten perusteella. Hakemuksissa viitataan Sardiniassa (Italia) 
marraskuussa 2013 tapahtuneisiin tulviin, tammikuussa 2014 Kreikassa (Kefalonia) 
tapahtuneeseen maanjäristykseen sekä tammi- ja helmikuussa 2014 Sloveniassa ja Kroatiassa 
tapahtuneisiin jäämyrskyihin ja niistä Kroatiassa aiheutuneisiin tulviin.

Komissio ehdottaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa arvioiden 
katastrofeista kullekin maalle koituneet vahingot seuraavasti:

Katastrofi

Välittömät 

vahingot

(euroa)

Kynnysarvo 

(milj. euroa)

2,5 prosentin 

mukaan 

laskettu 

määrä

(euroa)

6 prosentin 

mukaan laskettu 

määrä

(euroa)

Ehdotettu tuen 

kokonaismäärä

(euroa)

Italian tulvat 652 418 691 3 752,330 16 310 467 ~ 16 310 467

Kreikan maanjäristys 147 332 790 1 168,231 3 683 320 ~ 3 683 320

Slovenian jäämyrskyt 428 733 722 209,587 5 239 675 13 148 803 18 388 478

Kroatian 

jäämyrskyt/tulvat
291 904 630 254,229 6 355 725 2 260 538 8 616 263

YHTEENSÄ 46 998 528

Lisäksi komissio on tehnyt lisätalousarvioesityksen (LTE) nro 5 varainhoitovuoden 2014 
talousarvioon (COM(2014)0564), jotta katettaisiin yhteensä 46 998 528 euron käyttöönotto 
EU:n solidaarisuusrahastosta ottamalla vastaavat maksusitoumus- ja maksumäärärahat vuoden 
2014 talousarvion kohtaan 13 06 01.
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Aluekehitysvaliokunnan koordinaattorit keskustelivat näistä ehdotuksista 22. syyskuuta 2014 
pitämässään kokouksessa ja pyysivät minua lähettämään tämän kirjeen, jossa ilmoitetaan, 
ettei valiokunta vastusta EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa ja että se tukee 
komission ehdottamaa lisätalousarvioesitystä nro 5.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA


