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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 Portugalile, 
Hispaaniale, Itaaliale ja Austriale
(COM(2020)0200 – C9-0127/2020 – 2020/2068(BUD))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0200 – C9- 0127/2020),

– 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 (A9-0105/2020),

1. väljendab otsuse üle heameelt, sest see näitab liidu solidaarsust looduskatastroofide 
tagajärjel kannatanud liidu kodanike ja piirkondadega;

2. rõhutab, et 2019. aastal looduskatastroofide all kannatanud liidu piirkondadele on kiiresti 
vaja eraldada Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kaudu (edaspidi „fond“) rahalist toetust;

3. on seisukohal, et liikmesriikidele antav rahaline abi jaotatakse õiglaselt kõige enam 
mõjutatud piirkondadele ja aladele;

4. juhib tähelepanu sellele, et kliimamuutuste tõttu muutuvad looduskatastroofid üha 
laastavamaks ja sagedasemaks; nõuab fondi reformimist järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus, et võtta arvesse kliimamuutuste tulevasi tagajärgi, rõhutades samal 
ajal, et fond on üksnes leevendav vahend ning et kliimamuutus nõuab eelkõige ennetavat 
poliitikat kooskõlas Pariisi kokkuleppe ja rohelise kokkuleppega;

5. tuletab meelde, et ELi toimimise lepingu artiklite 174 ja 349 kohaselt võtab Euroopa Liit 
meetmeid territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks, võttes arvesse äärepoolseimate 
piirkondade eripära ja piiranguid; juhib tähelepanu asjaolule, et äärepoolseimas 
piirkonnas on looduskatastroofi sotsiaalne ja majanduslik mõju suurem kui üheski teises 

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.
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Euroopa piirkonnas ning sellest tulenevalt taastub äärepoolseim piirkond aeglasemalt; on 
seetõttu veendunud, et äärepoolseimaid piirkondi tuleks fondist rohkem rahastada;

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 
Portugalile, Hispaaniale, Itaaliale ja Austriale

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 kohta4, 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 kohta5, 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 ning näidata üles 
solidaarsust looduskatastroofi tagajärjel kannatanud piirkondade elanikega. 

2) Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/20136 artikli 10 kohaselt ei tohi fond ületada 
iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 500 000 000 eurot (2011. aasta 
hindades).

3) Portugal esitas 8. novembril 2019 pärast äärmuslikke ilmastikutingimusi Assooridel 
taotluse võtta fond kasutusele.

4) Hispaania esitas 28. novembril 2019 pärast äärmuslikke vihmasadusid, mis 
põhjustasid üleujutusi Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha ja Andaluusia 
piirkonnas, taotluse võtta fond kasutusele. 

5) Itaalia esitas 10. jaanuaril 2020 pärast 2019. aasta sügise äärmuslikke 
ilmastikutingimusi 17 piirkonnas taotluse võtta fond kasutusele.

6) Austria esitas 29. jaanuaril 2020 pärast 2019. aasta novembri äärmuslikke 
ilmastikutingimusi taotluse võtta fond kasutusele.

7) Portugali, Hispaania, Itaalia ja Austria taotlused vastavad fondist rahalise toetuse 
saamise tingimustele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 2012/2002 artiklis 4.

8) Seepärast tuleks fondi vahendid kasutusele võtta, et anda Portugalile, Hispaaniale, 
Itaaliale ja Austriale rahalist abi.

4 EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
5 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
6 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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9) Selleks et fondi vahendid saaks võimalikult kiiresti kasutusele võtta, tuleks käesolevat 
otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Liidu 2020. aasta üldeelarves võetakse Euroopa Liidu Solidaarsusfondi vahenditest 
kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele järgmised summad:

a) Portugalile eraldatakse 8 212 697 eurot;

b) Hispaaniale eraldatakse 56 743 358 eurot;

c) Itaaliale eraldatakse 211 707 982 eurot;

d) Austriale eraldatakse 2 329 777 eurot.

Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.
Otsust kohaldatakse alates … [vastuvõtmise kuupäev].

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel
president eesistuja

 Kuupäeva märgib parlament enne ELTs avaldamist.
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SELETUSKIRI

Komisjon teeb ettepaneku võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond (edaspidi „fond“), 
et anda rahalist abi seoses 2019. aasta sügisel Portugalis, Hispaanias, Itaalias ja Austrias 
esinenud äärmuslike ilmastikunähtustega.

Portugal – orkaan

2019. aasta oktoobris liikus läbi Assooride orkaan Lorenzo, põhjustades suurt kahju avalikele 
infrastruktuuridele nagu sadamad, vesi, energia- ja sidevõrgud, teed, lennujaamad, koolid ja 
haiglad. Katastroof mõjutas suurel määral ka erasektori infrastruktuure, ettevõtteid, kalandus- 
ja põllumajandussektorit ning turismi. 

Taotluses, mille komisjon sai 8. novembril 2019, hindasid Portugali ametiasutused katastroofi 
põhjustatud otseseks kogukahjuks 328,5 miljonit eurot ehk 8,4% kannatanud piirkonna SKPst. 
See on tunduvalt kõrgem kui fondi kasutuselevõtmise künnis NUTS 2. tasandi piirkonnas, mis 
on äärepoolseimate piirkondade (nagu Assoorid) puhul 1% piirkonna SKPst. Seega oli 
katastroof fondi määruse artikli 2 lõike 3 tähenduses piirkondlik looduskatastroof.

Portugal hindas määruse artikli 3 lõikes 2 määratletud hädaolukorras ja päästeoperatsioonidel 
vajalike abikõlblike meetmete kogusummaks 279,3 miljonit eurot. See puudutab peaaegu 
täielikult transporditaristu, eelkõige sadamate taastamise kulusid. 

Kahju kandnud piirkond kuulub Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 2014.–2020. aasta 
rahastamisperioodi vähem arenenud piirkondade kategooriasse. Portugali ametiasutused ei ole 
teatanud kavatsusest paigutada struktuuri- ja investeerimisfondide programmidele ettenähtud 
vahendeid ümber taastamistöödeks. 

Sarnaselt varasemale praktikale teeb komisjon ettepaneku kohaldada piirkondliku katastroofi 
juhtudel määra 2,5 % kogu otsesest kahjust. Kavandatava toetuse kogusumma on seega 
8 212 697 eurot.

Portugali ametiasutused taotlesid määruse artikliga 4a ette nähtud ettemakset. Komisjon võttis 
11. detsembril 2019 vastu rakendusotsuse, millega tehakse ELi eeldatavast rahalisest toetusest 
10 % ettemakse, mis on 821 270 eurot. See maksti täies ulatuses välja.

Hispaania – üleujutused

2019. aasta septembris tabas Hispaania kaguosa haruldane ilmastikunähtus, mida kirjeldati kui 
„suurel kõrgusel asuvat isoleeritud madalrõhkkonda“. Seda nähtust iseloomustab äärmuslik 
sademete hulk, mis käesoleval juhul ületas viimase 140 aasta rekordi ja põhjustas suuri 
üleujutusi ulatuslikel aladel Valencias, Murcias, Castilla-La Manchas ja Andaluusias. 
Katastroof nõudis kaheksa inimelu, sundis tuhandeid inimesi evakueeruma ja kahjustas oluliselt 
maanteid, raudtee- ja lennujaamataristut, veevõrgustikke, kaitsetaristut, keskkonda ja elamuid. 
Samuti toimus märkimisväärne erosioon randades ja rannikutaristu sai kahjustada.
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Oma 28. novembri 2019. aasta taotluses, mida komisjoni palvel ajakohastati 18. detsembril 
2019 ja 29. jaanuaril 2020, hindasid Hispaania ametiasutused kahju 2269,7 miljonile eurole, 
mis moodustab 2,65 % kaalutud piirkondlikust SKPst (keskmine SKP, mida on kaalutud iga 
piirkonna kahju osakaaluga). Kõik neli mõjutatud piirkonda (Comunidad Valenciana, Región 
de Murcia, Castilla-La Mancha ja Andaluusia) on NUTS 2. tasandi piirkonnad. Seetõttu vastab 
taotlus piirkondliku looduskatastroofi kriteeriumitele, mis on sätestatud määruse artikli 2 lõikes 
3 ja mille kohaselt on otsese kahju läviväärtus 1,5% piirkonna SKPst. 

Hädaabi- ja päästeoperatsioonide maksumuseks hinnati 650,6 miljonit eurot, millest suurima 
osa moodustavad koristustööd ja infrastruktuuri parandamine.

Kolm mõjutatud piirkonda (Murcia, Castilla-La Mancha ja Andaluusia) on Euroopa struktuuri- 
ja investeerimisfondide nn üleminekupiirkonnad, samas kui Valencia kommuun on enam 
arenenud piirkond. Taotluses ei teatata kavatsusest suunata Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide programmide vahendeid ümber taastamismeetmetele.

Sarnaselt varasemale praktikale teeb komisjon jällegi ettepaneku kohaldada piirkondliku 
katastroofi juhtudel määra 2,5 % kogu otsesest kahjust. Seega on kavandatud toetuse 
kogusumma 56 743 358 eurot. 

Hispaania soovis ettemakset. Komisjon võttis 13. veebruaril 2020 vastu rakendusotsuse, 
millega tehakse ELi eeldatavast rahalisest toetusest 10 % ettemakse. Vastav summa 5 674 336 
eurot maksti seejärel täies ulatuses välja.

Itaalia – äärmuslikud ilmastikunähtused

2019. aasta oktoobri lõpus ja novembris tabas enamikku Itaalia territooriumist põhjast lõunasse 
rida omavahel seotud äärmuslikke ilmastikunähtuseid, mis põhjustasid üleujutuste ja maalihete 
tõttu tõsiseid kahjustusi ning kulmineerusid Veneetsia katastroofiliste üleujutustega. Kahju said 
17 piirkonda, kõige enam Veneto, Piemonte, Liguuria, Sitsiilia ja Emilia Romagna. Veneto üksi 
kannatas peaaegu kolmandiku (1,8 miljardit eurot) kogukahjust, eelkõige Veneetsia ränga 
üleujutuse tõttu. Komisjoni analüüsi kohaselt saab seda taotlust puudutavaid ilmastikunähtusi 
pidada meteoroloogilisest seisukohast üheks sündmuseks. 

Kõigis asjaomastes piirkondades põhjustas katastroof suuri häireid teedevõrgus maalihete ja 
langevate puude tõttu, jõevõrgustike häireid, nõlvade liikumist ning avalike ja erahoonete 
üleujutusi. Äärmuslikud ilmastikuolud põhjustasid suuri kahjusid puiduga seotud majandusele, 
põllumajandusele ja turismile, märkimisväärset kahju Natura 2000 kaitsealadele ning häireid 
kanalisatsioonisüsteemide puhastusjaamades, elektri- ja gaasivõrkudes.

Venetos tekitasid üleujutused tohutut kahju avalikule ja eraomandile, kaubandusele, 
majandusele ja tööstusele ning teenindusele. Veepinna kõrgtase, mis ületas 187 cm 
merepinnast, ujutas üle enam kui 85 % Veneetsia linnast, kahjustades märkimisväärselt 
ajaloolise keskuse kunsti- ja kultuuripärandit, sealhulgas said tõsiselt kahjustada kunstiteosed 
ja pabervarad, nagu raamatud, käsikirjad ja arhiivid. 

Itaalia ametiasutused esitasid taotluse fondist toetuse saamiseks 10. jaanuaril 2020. Otsene 
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kogukahju oli hinnanguliselt 5 619,878 miljonit eurot, st üle 157 % Itaalia suhtes kohaldatavast 
„suure looduskatastroofi“ künnisest (kahju üle 3 miljardi euro 2011. aasta hindades). 

 Hädaolukorra- ja päästeoperatsioonide kogumaksumus oli Itaalia hinnangul 1110,1 miljonit 
eurot, millest suurema osa moodustasid 1) kaitsetaristu taastamise ja kultuuripärandi kaitsmise 
ning 2) hädavajaliku infrastruktuuri taastamise kulud. 

17 mõjutatud piirkonnast viis (Basilicata, Calabria, Campania, Apuulia ja Sitsiilia) 
kvalifitseeruvad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest 2014–2020 vähem arenenud 
piirkondadeks, Abruzzo on üleminekupiirkond ja teised on enam arenenud piirkonnad. Itaalia 
ei teatanud komisjonile kavatsusest paigutada struktuuri- ja investeerimisfondide 
programmidele ettenähtud vahendeid ümber taastamistöödeks, samuti ei küsinud ta ettemakset.

Komisjon on seisukohal, et kooskõlas varasema tavaga peaks abi olema progresseeruv, 
kusjuures 2,5 % määra kohaldatakse kahju selle osa suhtes, mis jääb alla suure 
looduskatastroofi künnist (st 0,6 % kogurahvatulust või 3 miljardit eurot 2011. aasta hindades, 
olenevalt sellest, kumb summa on väiksem), ja 6 % kahju selle osa suhtes, mis ületab seda 
künnist. Sel konkreetsel juhul on ELSFi rahaline toetus sel viisil arvutatud summas 211 707 
982 eurot. 

Austria

2019. aasta novembris tabasid Austria edelaosa suured üleujutused, eelkõige Kärntenis ja Ida-
Tiroolis, mis mõlemad on Itaaliaga piirnevad Alpide piirkonnad. Äärmuslikud ilmastikuolud 
olid tingitud samadest ilmastikutingimustest nagu Itaalias ning tekitasid märkimisväärset kahju 
olulisele avalikule taristule (peamiselt maanteed, sillad ja raudteed), elumajadele ja ettevõtetele. 
Ebatavaline lumesadu ja laviinid kahjustasid metsandust. 

Austria ametiasutused esitasid taotluse fondist toetuse saamiseks 29. jaanuaril 2020 ja esitasid 
ajakohastatud teavet 9. märtsil 2020. Otsese kahju hinnanguline kogusumma 93,2 miljonit eurot 
on märkimisväärselt väiksem Austria suhtes kohaldatavast „suure looduskatastroofi“ künnisest 
(kahju ületab 0,6 % Austria kogurahvatulust ehk 2307,9 miljonit eurot). Samuti jääb see 
allapoole nn piirkondliku katastroofi künnist (1,5 % piirkondlikust SKPst kaalutud vastavalt 
kahju osakaalule kannatanud piirkondades). Kuid kuna katastroofi põhjustasid samad 
ilmastikunähtused, mis tõid kaasa katastroofi Itaalias, on taotlus vastuvõetav määruse artikli 2 
lõikega 4 ette nähtud nn naaberriigi sätte alusel.

Hädaabi- ja päästeoperatsioonide maksumus oli Austria ametiasutuste hinnangul 61,3 miljonit 
eurot. Suurim osa sellest on seotud transpordivõrgu parandamise ja mullaerosiooni vastaste 
meetmetega. 

Kahju kandnud piirkonnad kuuluvad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide enam 
arenenud piirkondade kategooriasse. Austria ametiasutused ei taotlenud ettemakset. Nad 
teatasid kavatsusest kasutada vahendeid, mis olid Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist ette nähtud metsade taastamiseks. 

Komisjon teeb ettepaneku kohaldada naaberriikide eraldiste tavapärast 2,5 % määra, mis 
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tähendab, et fondist soovitatakse eraldada kokku 2 329 777 eurot. 

Järeldused

Portugali, Hispaania, Itaalia ja Austria abistamiseks kavatsetakse eraldada kokku 278 993 814 
eurot. Selleks tuleb 2020. aasta eelarvet muuta ja võtta vastu paranduseelarve projekt. Kuna 
ettemaksetena on juba välja makstud 6 495 606 eurot, on paranduseelarve projekti nr 4 
(COM(2020)190) eesmärk suurendada eelarverida 13 06 01 „Liikmesriikide toetamine tõsise 
loodusõnnetuse korral, mis mõjutab oluliselt elutingimusi, looduskeskkonda või 
rahvamajandust“ kulukohustuste ja maksete assigneeringuid 272 498 208 euro võrra.

2020. aasta alguses oli kättesaadav kogusumma 1 150 524 045 eurot, mis koosnes 2020. aasta 
eraldisest (597 546 284 eurot) ja 2019. eraldise kasutamata jäänud osast (552 977 761 eurot), 
mis kanti üle 2020. aastasse. 

Tegemist on 2020. aasta esimese fondi kasutuselevõtmise otsusega. Pärast seda jääb 1. 
oktoobrini 2020 kasutamata veel 722 243 660 eurot, mis on oluliselt suurem summast, mida 
ollakse vastavalt mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikli 10 lõikele 1 selle kuupäevani 
õiguslikult kohustatud alles hoidma (25 % 2020. aasta kogueraldisest, st 149 386 571 eurot).

Et näidata ELi solidaarsust nelja kahjukannatanud liikmesriigiga, soovitab raportöör 
raportile lisatud komisjoni ettepaneku kiiresti vastu võtta, et eelnimetatud summad oleks 
võimalik kohe kasutusele võtta. Raportöör nõuab tungivalt, et see rahaline toetus makstaks 
liikmesriikidele välja eriti kiiresti, kuna need looduskatastroofid toimusid juba 2019. aastal.
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REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Johan Van Overtveldt
Esimees
Eelarvekomisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta 
(COM(2020)0200 – 2020/2068(BUD))

Austatud esimees

Regionaalarengukomisjonile on arvamuse avaldamiseks esitatud Euroopa Komisjoni ettepanek 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi 
kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Portugalile, Hispaaniale, Itaaliale ja Austriale 
(COM(2020)0200). Minu teada on eelarvekomisjonil kavas võtta peagi vastu seda käsitlev 
raport.

Ettepaneku alusel võetaks Euroopa Liidu Solidaarsusfondi vahenditest kasutusele järgmised 
summad:
a) Portugalile eraldatakse 8 212 697 eurot 2019. aasta oktoobris Assooridel toimunud orkaani 
Lorenzo tagajärgede likvideerimiseks;
b) Hispaaniale eraldatakse 56 743 358 eurot, et aidata toime tulla 2019. aasta septembris 
Valencias, Murcias, Castilla-La Manchas ja Andaluusias toimunud üleujutuste tagajärgedega;
c) Itaaliale eraldatakse 211 707 982 eurot, et aidata Itaaliat pärast 2019. aasta sügisel toimunud 
äärmuslikke ilmastikunähtusi, millest enim said kannatada Veneto, Piemonte, Liguuria, Sitsiilia 
ja Emilia Romagna;
d) Austriale eraldatakse 2 329 777 eurot, et aidata kaasa tõsiste üleujutuste tagajärgede 
likvideerimisele Austria edelaosas, eelkõige Kärntenis ja Ida-Tiroolis.

Euroopa Liidu Solidaarsusfondist antavate rahaliste toetuste suhtes kohaldatavad reeglid on 
sätestatud nõukogu 11. novembri 2002. aasta määruses (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu 
solidaarsusfondi loomise kohta. 

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid hindasid ettepanekut ja palusid mul Teile kirjalikult 
teada anda, et regionaalarengukomisjoni enamusel ei ole vastuväiteid kõnealusele Euroopa 
Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmisele ega eelnimetatud summade eraldamisele vastavalt 
Euroopa Komisjoni ettepanekule. 

Lugupidamisega
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