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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston rahaston 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
(COM(2014)0348 – C8-0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2014)0348 – C8-0021/2014),

– 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 budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0000/2014),

A. ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta annetun asetuksen 
(EU) N:o 661/2014 mukaisesti unionin yleisen talousarvion määrärahoista otetaan 
käyttöön 50 000 000 euron määrä ennakkomaksujen maksamista varten,

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 unionin solidaarisuusrahaston rahaston 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

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä 
marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen1 ja erityisesti sen 4 a artiklan 4 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 ehdotuksen,

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 nojalla voidaan 
solidaarisuusrahaston varoja ottaa vuosittain käyttöön enintään 500 miljoonaa euroa 
(vuoden 2011 hintoina).

Muutetun asetuksen (EY) N:o 2012/2002 4 a artiklan 4 kohdan mukaisesti 
ennakkomaksujen maksamista varten voidaan ottaa käyttöön 50 000 000 euroa 
unionin yleisen talousarvion määrärahoina,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2015 otetaan käyttöön 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 50 000 000 euroa maksusitoumus- ja 
maksumäärärahoina.

                                               
1 EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.
2 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
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2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta
Puhemies Puheenjohtaja
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PERUSTELUT

Euroopan unionin solidaarisuusrahasto perustettiin, jotta voitaisiin reagoida suuriin 
luonnonkatastrofeihin ja auttaa katastrofeista kärsineitä Euroopan alueita eurooppalaisen 
solidaarisuuden nimissä. Rahaston tukea voidaan antaa jäsenvaltiolle tai jäsenyydestä 
neuvottelevalle maalle sellaisen suuren luonnonkatastrofin jälkeen, jonka aiheuttamat 
välittömät vahingot ovat yhteensä joko yli 3 miljardia euroa vuoden 2011 hintoina tai yli 
0,6 prosenttia maan bruttokansantulosta, jos tämä määrä on edellistä pienempi. Rahaston 
tukea voidaan myöntää myös alueellisen katastrofin vuoksi. Solidaarisuusrahaston tuen 
käyttöönottoa koskevat edellytykset on vahvistettu sitä koskevassa perusasetuksessa 
(neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002).

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetussa 
asetuksessa1 (10 artikla) säädetään, että solidaarisuusrahaston varoja voidaan ottaa vuosittain 
käyttöön enintään 500 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina) ylittämällä rahoituskehyksen 
asianomaisten otsakkeiden enimmäismäärät.

Tämä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös ei liity mihinkään tiettyyn 
luonnonkatastrofiin, vaan tarkoituksena on ottaa vuoden 2015 talousarvioon maksusitoumus-
ja maksumäärärahoja 50 miljoonaa euroa, jotta voitaisiin kattaa maksettavat ennakot ja 
vastata luonnonkatastrofeihin tulevana vuonna nopeammin ja tehokkaammin.

Tämä on välitön seuraus ensimmäisen kerran tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttyyn unionin uuteen solidaarisuusrahastoasetukseen2 sisältyvästä uudesta 
säännöksestä. Euroopan parlamentti puolusti tätä näkökantaa päättäväisesti neuvotellessaan 
asiasta neuvoston kanssa ja katsoi, että jäsenvaltioiden on saatava rahoitustukea, jotta ne 
voisivat reagoida luonnonkatastrofeihin nopeammin kuin tavanomaista menettelyä noudattaen 
on mahdollista. Kanta vahvistettiin neuvotteluissa ja tarkoitukseen olisi määrä osoittaa 
vuosittain enintään 50 miljoonan euron määrä.

Kun komissio on alustavasti arvioinut solidaarisuusrahaston tukea koskevan hakemuksen, 
jäsenvaltiolle voidaan maksaa pyynnöstä ennakko. Ennakkomaksun määrä saa olla enintään 
10 prosenttia ennakoidun rahoitusosuuden määrästä (eikä se olla yli 30 000 000 euroa). 
Ennakkomaksun maksamisen ei pitäisi vaikuttaa rahaston tuen käyttöönottoa koskevaan 
lopulliseen päätökseen. Jäsenvaltioiden olisi maksettava aiheettomasti maksetut ennakot 
takaisin määritellyn lyhyen ajan kuluessa.

Esittelijä muistuttaa, että solidaarisuusrahasto ei ole uusi unionin tuen muoto, vaan sillä 
halutaan antaa selvä poliittinen viesti solidaarisuudesta ja toimittaa todellista apua 
kansalaisille. Näin ollen nopea reagointi, myös ennakkomaksujen muodossa, auttaa 
pääsemään tavoitteisiin.

Esittelijä suosittelee sen tähden näiden määrien ottamista vuoden 2015 talousarvioon.

                                               
1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
2 EUVL L 189, 27.6.2014, s. 143.


