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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa 

Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Kreekale, 

Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile 

(COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2018)0150 – C8-0039/2018),  

– võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa 

Liidu solidaarsusfondi loomise kohta1, 

– võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, 

millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–20202, eriti 

selle artiklit 10, 

– võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 

Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 

usaldusväärse finantsjuhtimise kohta3, eriti selle punkti 11, 

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja, 

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0175/2018), 

1. tunneb otsuse üle heameelt, sest see näitab liidu solidaarsust looduskatastroofide 

tagajärjel kannatavate liidu kodanike ja piirkondadega;  

2.  peab kahetsusväärseks 2017. aastal liidus looduskatastroofide tõttu hukkunute arvu; 

kutsub liikmesriike üles investeerima katastroofide ennetamisse ning võtma selleks 

kasutusele vajalikud vahendid ning kasutama Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde, 

et inimelude kaotusi tulevikus ära hoida; 

3.  toetab liikmesriike, kes kasutavad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde kahju 

kannatanud piirkondade ülesehitamiseks; kutsub komisjoni üles toetama liikmesriikide 

poolt sel eesmärgil taotletud partnerluslepingute rahaliste vahendite ümberjaotamist ja 

see kiiresti heaks kiitma;  

4.  kutsub liikmesriike üles kasutama solidaarsusfondi rahalist toetust läbipaistvalt ning 

tagama kõigis kahju kannatanud piirkondades õiglase jaotuse; 

5. väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle luua uus ELi kodanikukaitse mehhanism 

looduskatastroofide ennetamiseks ja nende olukordade lahendamiseks; on veendunud, et 

ELi kodanikukaitse mehhanism kujutab endast liidu solidaarsuse realiseerumist, mis on 

kooskõlas Euroopa Liidu Solidaarsusfondiga (ELSF); tuletab sellega seoses meelde, et 

                                                 
1 EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3. 
2 ELT L 347, 20.12.2013, lk 884. 
3 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1. 



 

PE618.319v02-00 4/14 RR\1153512ET.docx 

ET 

äärepoolseimatele piirkondadele ELSFi kasutamiseks ette nähtud eritingimused tuleb 

säilitada, et neil oleks võimalik looduskatastroofide suure ohuga toime tulla; nõuab, et 

olukorras, kus teavet on raske koguda, ja juhul, kui seda õigustab looduskatastroofi ulatus, 

oleks ELSFi vahendite kasutamise ja kasutuselevõtmise taotluse esitamise tähtaeg 

paindlikum; 

6. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks; 

7. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja 

korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas; 

8. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule 

ja komisjonile. 
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LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS 

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Kreekale, 

Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, 

 

võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu 

solidaarsusfondi loomise kohta1, eriti selle artikli 4 lõiget 3, 

 

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 

Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 

usaldusväärse finantsjuhtimise kohta2, eriti selle punkti 11, 

 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut 

 

ning arvestades järgmist: 

(1) Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (edaspidi „fond“) eesmärk on võimaldada liidul kiiresti, 

tulemuslikult ja paindlikult reageerida kriisiolukordadele, et näidata üles solidaarsust 

katastroofide tõttu kahju kannatanud piirkondade elanikega. 

(2) Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/20133 artikli 10 kohaselt ei tohi fondist antav 

toetus ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 500 000 000 eurot 

(2011. aasta hindades). 

(3) Kreeka esitas 1. septembril 2017 taotluse võtta fond kasutusele pärast maavärinat, mis 

tabas 12. juunil 2017 Egeuse mere põhjaosas asuvat Lesbose saart. 

(4) Hispaania esitas 22. detsembril 2017 taotluse võtta fond kasutusele pärast 

metsatulekahjusid, mis toimusid ajavahemikul 10.–17. oktoobrini 2017 Loode-

Hispaanias Galicia piirkonnas. 

(5) Prantsusmaa esitas 27. novembril 2017 taotluse võtta fond kasutusele pärast seda, kui 

Saint-Martini saart tabas 5. ja 6. septembril 2017 orkaan Irma ning Guadeloupe’i 18. ja 

19. septembril 2017 orkaan Maria. 

(6) Portugal esitas 17. juulil 2017 esialgse taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 

17. juunil 2017 puhkenud ränkade tulekahjude tõttu. Ent kuna Portugali tabasid 

ajavahemikul juunist oktoobrini 2017 uued põlengud, ajakohastas Portugal oma taotlust 

13. oktoobril 2017 ja 14. detsembril 2017, esitades sealhulgas uuendatud hinnangu 

2017. aasta juunist oktoobrini toimunud tulekahjudest tingitud kahju kogusumma kohta. 

                                                 
1 EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3. 
2 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1. 
3 Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884). 
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(7) Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa ja Portugali taotlused vastavad fondist rahalise toetuse 

saamise tingimustele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 2012/2002 artiklis 4. 

(8) Seega tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et anda Kreekale, Prantsusmaale, 

Portugalile ja Hispaaniale rahalist toetust. 

(9) Selleks et fondi vahendeid saaks võimalikult kiiresti kasutusele võtta, tuleks käesolevat 

otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: 

Artikkel 1 

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvest võetakse Euroopa Liidu Solidaarsusfondi raames 

kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 1 359 119 eurot Kreeka toetuseks, 

3 228 675 eurot Hispaania toetuseks, 48 906 025 eurot Prantsusmaa toetuseks ja 

50 673 132 eurot Portugali toetuseks. 

Artikkel 2 

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. 

 

Seda kohaldatakse alates... [käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäev] . 

..., 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

 

  

                                                 
 Parlament lisab kuupäeva enne otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 
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SELETUSKIRI 

Komisjon teeb ettepaneku võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (ELSF) vahendid, 

et anda finantsabi seoses Portugalis ja Hispaanias puhkenud metsatulekahjudega, Prantsusmaad 

tabanud orkaanide ja Kreekas toimunud maavärinatega.  

ELis 2017. aastal aset leidnud looduskatastroofid põhjustasid kahjustatud piirkondades, millest 

enamik on vähem arenenud piirkonnad, inimelude kaotusi ja tegid seal suurt hävitustööd. ELi 

Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine on märk liidu solidaarsusest nende traagiliste sündmuste 

tõttu kahju kannatanud riikide ja eurooplastega.  

Portugal – 2017. aasta metsatulekahjud 

2017. aasta juunist oktoobrini käis peamiselt Portugali kesk- ja põhjaosas asuvatest 

piirkondadest üle mitu suurte metsatulekahjude lainet, mille tingisid kõrge õhutemperatuur, 

tugevad tuuled ja ülimalt väike õhuniiskus. Neil tulekahjudel oli laastav mõju: tules hävisid 

elutähtis avalik taristu, ühiskondlikud hooned, eramajad, ettevõtted, samuti põllumajandusmaa 

ja mets ning kaotati üle 100 inimelu. 

Portugali esitatud taotluses, mille komisjon sai 17. juulil 2017 ja mida täiendati 14. detsembril 

2017, hinnati katastroofi tekitatud otseseks kogukahjuks 1 458,0 miljonit eurot. Kuna see 

moodustab 0,832 % Portugali SKPst ja ületab seega solidaarsusfondi kasutuselevõtuks 

2017. aastal kohaldatava suure katastroofi künnise (1 051,6 miljonit eurot, s.o 0,6 % Portugali 

SKPst), on katastroof ELSFi määruse artikli 2 lõike 2 mõistes „suur looduskatastroof“. 

Portugal hindas määruse artiklis 3 määratletud hädaolukorras esmatähtsate rahastamiskõlblike 

meetmete maksumuseks 211,0 miljonit eurot. 

Kahju kandnud piirkonnad kuuluvad 2014.–2020. aasta Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide mõistes vähem arenenud piirkondade kategooriasse. Portugal on 

komisjonile teatanud kavatsusest paigutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

programmidele ette nähtud vahendeid ümber taastamistöödeks. 

Portugal taotles ettemakset, mille komisjon kiitis 9. novembril 2017. aastal 1 494 331 euro 

suuruses summas heaks ning mis maksti täies ulatuses välja 29. novembril 2017. 

Sarnaselt varasemale praktikale teeb komisjon ettepaneku kohaldada Portugali puhul kuni 

„suure katastroofi“ künniseni määra 2,5 % otsesest kogukahjust ja künnist ületava osa suhtes 

määra 6 % otsesest kogukahjust. Seega on kavandatud abi kogusumma 50 673 132 eurot. 

Prantsusmaa – 2017. aasta orkaanid 

5. ja 19. septembril 2017 liikus üle Kariibi mere piirkonna kaks enneolematult tugevat viienda 

kategooria orkaani nimega Irma ja Maria ning need põhjustasid märkimisväärset kahju Saint-

Martinil/Sint-Maartenil, Guadeloupe’il ja mitmes Martinique’i osas. 

 

Prantsusmaa esitatud taotluses, mille komisjon sai 27. novembril 2017, hinnati katastroofi 
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tekitatud otseseks kogukahjuks 1 956,2 miljonit eurot. Kuna see moodustab 21,9 % piirkonna 

SKPst (mis on 2014. aasta andmete alusel 8 928 miljonit eurot) ja ületab kaugelt 

äärepoolseimate piirkondade puhul kohaldatavat 1 % künnist, on katastroof ELSFi määruse 

artikli 2 lõike 3 mõistes „piirkondlik looduskatastroof“. 

Prantsusmaa hindas määruse artiklis 3 määratletud hädaolukorras esmatähtsate 

rahastamiskõlblike meetmete maksumuseks 191,4 miljonit eurot. 

Kahju kandnud piirkond kuulub 2014.–2020. aasta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

mõistes vähem arenenud piirkondade kategooriasse. Prantsusmaa on komisjonile teatanud 

kavatsusest paigutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programmidele ette nähtud 

vahendeid ümber taastamistöödeks. 

Prantsusmaa taotles ettemakset, mille komisjon kiitis 12. detsembril 2017. aastal 

4 890 603 euro suuruses summas heaks ning mis maksti välja kahes osas 2017. aasta detsembris 

(2 369 757 eurot) ja 2018. aasta jaanuaris (2 520 846 eurot). 

Sarnaselt varasemale praktikale teeb komisjon ettepaneku kohaldada Prantsusmaa puhul kuni 

„suure katastroofi“ künniseni määra 2,5 % otsesest kogukahjust. Seega on kavandatud abi 

kogusumma 48 906 025 eurot. 

Hispaania – 2017. aasta metsatulekahjud 

Ajavahemikul 10.–17. oktoobrini 2017 puhkesid Hispaania loodeosas Galicia piirkonnas 

ulatuslikud metsatulekahjud. Põlengute põhjuseks olid samad ilmastikutingimused nagu 

Portugalis ning need põhjustasid olulist kahju elutähtsale avalikule taristule, eramajadele, 

ettevõtetele ja metsamaale ning tõid kaasa inimohvreid. 

Hispaania esitatud taotluses, mille komisjon sai 22. detsembril 2017, hinnati katastroofi 

tekitatud otseseks kogukahjuks 129,1 miljonit eurot. Kuna Hispaaniat kahjustasid samad 

ilmastikutingimused mis põhjustasid suure katastroofi Portugalis, kohaldatakse ELSFi määruse 

artikli 2 lõikes 4 sätestatud nn „naabruses paikneva riigi sätet“, mille kohaselt võib abikõlblik 

riik, kes on kannatanud sama katastroofi tõttu, mis on suur looduskatastroof ka naabruses 

paikneva abikõlbliku riigi jaoks, samuti ELSFist toetust saada. 

Hispaania hindas määruse artiklis 3 määratletud hädaolukorras esmatähtsate rahastamiskõlblike 

meetmete maksumuseks 18,7 miljonit eurot. 

Kahju kandnud piirkond kuulub 2014.–2020. aasta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

mõistes enam arenenud piirkondade kategooriasse. Hispaania ei ole komisjonile teatanud 

kavatsusest paigutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programmidele ette nähtud 

vahendeid ümber taastamistöödeks. 

Hispaania taotles ettemakset, mille andmist komisjon heaks ei kiitnud, arvestades kahju ja 

eeldatava abisumma madalat taset. 
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Sarnaselt varasemale praktikale teeb komisjon ettepaneku kohaldada määra 2,5 % otsesest 

kogukahjust, kuna kahju on allpool Hispaania „suure katastroofi“ künnist. Seega on 

kavandatud abi kogusumma 3 228 675 eurot. 

Kreeka – 2017. aasta maavärinad 

12. juunil 2017 tabas Egeuse mere põhjaosas asuvat Lesbose saart maavärin, mille magnituud 

Richteri skaalal oli 6,3. Maavärinale järgnenud rohkearvulistes järeltõugetes said kannatada 

eramajad, ettevõtted ja kohalik taristu. 

Kreeka esitatud taotluses, mille komisjon sai 1. septembril 2017, hinnati katastroofi tekitatud 

otseseks kogukahjuks 54,4 miljonit eurot. Kuna see moodustab 2,14 % katastroofi tõttu 

kannatanud piirkonna SKPst (mis on 2014. aasta andmete alusel 2 545 miljonit eurot) ja ületab 

piirkondliku SKP puhul kohaldatavat 1,5 % künnist, on katastroof ELSFi määruse artikli 2 

lõike 3 mõistes „piirkondlik looduskatastroof“. 

Kreeka hindas määruse artiklis 3 määratletud hädaolukorras esmatähtsate rahastamiskõlblike 

meetmete maksumuseks 12,7 miljonit eurot. 

Kahju kandnud piirkond kuulub 2014.–2020. aasta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

mõistes üleminekupiirkondade kategooriasse. Kreeka ei ole komisjonile teatanud kavatsusest 

paigutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programmidele ette nähtud vahendeid 

ümber taastamistöödeks. 

Kreeka taotles ettemakset, mille komisjon kiitis 24. oktoobril 2017. aastal 135 912 euro 

suuruses summas heaks ning mis maksti täies ulatuses välja 9. novembril 2017. 

Sarnaselt varasemale praktikale teeb komisjon ettepaneku kohaldada määra 2,5 % otsesest 

kogukahjust, kuna kahju on allpool Kreeka „suure katastroofi“ künnist. Seega on kavandatud 

abi kogusumma 1 359 119 eurot. 

 

Järeldus 

Kavandatav vahendite kasutuselevõtmine nõuab 2018. aasta eelarve muutmist ja 

paranduseelarve projekti (nr 1/2018), mille eesmärk on suurendada eelarverea 13 06 01 

„Liikmesriikide toetamine tõsise loodusõnnetuse korral, mis mõjutab oluliselt elutingimusi, 

looduskeskkonda või rahvamajandust“ nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringuid 

97 646 105 euro võrra. 

2018. aasta alguses oli ELSFi kasutuselevõtmiseks kättesaadav kogusumma 421 142 057 eurot, 

mille moodustasid 2018. aasta järelejäänud eraldis ja 2017. aasta järelejäänud eraldis, mis oli 

jäänud kasutamata ja kanti üle 2018. aastasse. 

2018. aasta praeguses etapis on võimalik kasutusele võtta kokku 277 556 348 eurot. See vastab 

ELSFi kasutuselevõtmiseks kättesaadavale kogusummale 2018. aasta alguses 
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(421 142 057 eurot), millest on kinni peetud 143 585 709 euro suurune summa, et täita 

kohustust jätta kuni 1. oktoobrini 2018 kõrvale 25 % 2018. aasta eraldisest, nagu on sätestatud 

mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikli 10 lõikes 1.  

Liikmesriigid peaksid finantsabi rakendama kiiresti ja läbipaistvalt, tagades kõigis kahjustatud 

piirkondades õiglase jaotuse.  

Raportöör toetab liikmesriike, kes kasutavad struktuuri- ja investeerimisfonde kahjustatud 

piirkondade ülesehitamiseks, ning kutsub komisjoni üles toetama liikmesriikide poolt nende 

piirkondade ülesehitamiseks taotletud partnerluslepingute vahendite ümberjaotamist ja see 

kiiresti heaks kiitma.  

Raportöör soovitab kiita kiiresti heaks komisjoni ettepaneku võtta vastu otsus, mis on lisatud 

käesolevale raportile, ning näidata seega üles solidaarsust kahju kannatanud piirkondadega. 
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REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI 

Regionaalarengukomisjoni esimehe Iskra Mihaylova 7. märtsi 2018. aasta kiri 

eelarvekomisjoni esimehele Jean Arthuis’le 

 

Tõlge 

Teema: Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks 

Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile 

Austatud härra Arthuis 

 

Euroopa Komisjon edastas Euroopa Parlamendile ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta (COM(2018)0150), 

mille aluseks on Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa ja Portugali taotlused fondi 

kasutuselevõtmiseks mitme looduskatastroofi tõttu, mis toimusid ajavahemikus juuni kuni 

oktoober 2017.  

 

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmiseks 

ning hinnanud katastroofide tekitatud kahju järgmiselt: 

 

Liikmesriik 

 

Katastroofi liik 

Otsene 

kogukahju 

 

(miljonites 

eurodes) 

Suure 

katastroofi 

künnis 

 

(miljonites 

eurodes) 

Alla 

künnist 

jääv 2,5 % 

otsesest 

kahjust  

(eurodes) 

Künnist 

ületav 6 % 

otsesest 

kahjust 

(eurodes) 

Kavanda-

tava abi 

kogu-

summa 

 

(eurodes) 

Tehtud 

ette-

maksed 

 

 (eurodes) 

KREEKA 

Piirkondlik 

katastroof  

(artikli 2 

lõige 3) 

54,365 1 057,800 1 359 119 

- 

1 359 119 

 

135 912 

PRANTSUS-

MAA 

Piirkondlik 

katastroof  

(artikli 2 

lõige 3) 

1 956,241 3 378,487 48 906 025 

- 

48 906 025 

 

4 890 603 

PORTUGAL 
Suur katastroof 

(artikli 2 

lõige 2) 

1 457,966 1 051,566 26 289 150  

 

24 383 982  50 673 132 

 

1 494 331 

HISPAANIA 

Piirkondlik 

katastroof 

(artikli 2 

lõige 4) 

129,147 3 378,487 3 228 675 

- 

3 228 675 

 

 KOKKU 104 166 951 6 520 846 

 

Võttes arvesse 6 520 846 euro suurust summat, mis maksti juba kõnealuste Euroopa Liidu 

Solidaarsusfondi juhtumite puhul välja ettemaksetena, on komisjon teinud lisaks ettepaneku 

võtta vastu paranduseelarve projekt nr 1/2018 (COM(2018)0155 final), et katta kavandatud 

Euroopa Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine eespool toodud mahus, lisades eelarveartiklisse 

13 06 01 (Liikmesriikide toetamine tõsise loodusõnnetuse korral, mis mõjutab oluliselt 

elutingimusi, looduskeskkonda või rahvamajandust) nii kulukohustuste kui ka maksete 

assigneeringutena 97 646 105 eurot. 
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Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid hindasid neid ettepanekuid ja palusid Teile 

kirjalikult teada anda, et regionaalarengukomisjoni enamusel ei ole vastuväiteid Euroopa Liidu 

Solidaarsusfondi kasutuselevõtmisele, et eraldada Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt 

eespool nimetatud summad, ja et regionaalarengukomisjon toetab sellele vastavat 

paranduseelarve projekti nr 1/2018 Euroopa Komisjoni ettepanekus esitatud kujul. 

(viisakusväljend ja allkiri) 
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VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS 

Vastuvõtmise kuupäev 16.5.2018    
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asendusliikmed 

Ivana Maletić, Andrey Novakov 
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