
AD\1210120ET.docx PE652.609v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Eelarvekomisjon

2020/2087(INI)

14.7.2020

ARVAMUS
Esitaja: eelarvekomisjon

Saaja: regionaalarengukomisjon

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi läbivaatamise kohta
(2020/2087(INI))

Arvamuse koostaja: Karlo Ressler



PE652.609v02-00 2/6 AD\1210120ET.docx

ET

PA_NonLeg



AD\1210120ET.docx 3/6 PE652.609v02-00

ET

ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt selle üle, et Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (ELSF) temaatilist 
kohaldamisala on praeguse COVID-19 pandeemia tõttu hiljuti laiendatud, et hõlmata 
suuri rahvatervisega seotud hädaolukordi, aitamaks liikmesriikidel anda mõjutatud 
elanikkonnale abi, sealhulgas arstiabi;

2. rõhutab, et abi väljamaksmine on alates 2014. aasta reformist kiirenenud, ning nõuab, et 
komisjon kiirendaks maksete tegemist, annaks riiklikele ametiasutustele 
taotlemisprotsessi käigus tehnilist abi ja tagaks taotluste õigeaegse hindamise; toetab 
kindlalt ettemaksete süsteemi hiljutist reformi, mille tulemusel võivad ettemaksed 
moodustada eeldatava toetuse summast senise 10 % asemel 25 % ning 
maksimumsumma on endise 30 miljoni euro asemel 100 miljonit eurot; rõhutab, et see 
on osutunud kasulikuks fondi tõhususele, eelkõige piirkondades ja omavalitsustes, kus 
alternatiivsed rahastamisallikad on piiratud; kahtleb taotluste madalat määra arvestades 
aga, kas reformiga kõrvaldatakse kõik takistused, mille tõttu liikmesriigid praegu 
ettemakseid taotlemast hoiduvad; palub komisjonil liikmesriikide ametiasutustega 
peetava dialoogi raames kaaluda täiendavaid võimalusi selle võimaluse edendamiseks; 
nõuab tungivalt, et komisjon teeks COVID-19 puudutavate taotlustega seotud 
ettemaksed võimalikult kiiresti;

3. tunnistab, et kliimamuutused nõuavad eelkõige ennetavat poliitilist lähenemisviisi 
kooskõlas Pariisi kokkuleppe ja rohelise kokkuleppega ning et ELSF ei ole vahend 
kiireks sekkumiseks katastroofiolukordades; kahtleb siiski, kas fond on piisavalt 
kohanenud, et tulla toime kliimamuutuste tulevaste tagajärgedega, eelkõige saartele ja 
rannikualadele, mida ohustavad eriti loodusõnnetused;

4. peab kiiduväärseks, et 27. mail 2020 tegi komisjon ettepaneku suurendada ELSFi 
maksimaalset iga-aastast summat järgmises pikaajalises eelarves 1 miljardi euroni 
(2018. aasta hindades), mis on olnud parlamendi seisukoht algusest peale; kahtleb siiski, 
kas see summa on piisav, et katta kõik rahastamiskõlblikud taotlused järgmistel aastatel, 
võttes arvesse fondi laiendatud kohaldamisala ja kliimamuutuste kiiret arengut, mis 
muudab loodusõnnetused sagedasemaks, vägivaldsemaks ja ettearvamatuks;

5. nõuab, et komisjon teeks ettepaneku vaadata läbi määrus, mis peaks jõustuma 
võimalikult varakult järgmises mitmeaastases finantsraamistikus, et lihtsustada ja 
kiirendada liikmesriikide jaoks taotlemismenetlust, suurendada ettemaksete määra 33 
%-ni, kiirendada lõppmaksete tegemist, integreerida ELi Solidaarsusfondi määruse 
artiklisse 3 täielikult parema taastamise põhimõte (Build Back Better) ning lisada saare- 
ja rannikumõõde, et võtta arvesse nende eriti ohustatud piirkondade kliimamuutustega 
kohanemise mõõdet;

6. rõhutab, et Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutamine on soodustanud 
poliitikameetmete õppimist riiklikes ja kohalikes ametiasutustes, mis on ajendanud neid 
hindama oma laiemaid katastroofiohu juhtimise meetmeid; palub komisjonil luua 
liikmesriikide ELSFi koordinaatorite võrgustikku, mille eesmärk on jagada häid tavasid 
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ja praktilisi nõuandeid taotluste esitamise kohta, ning seda hallata;

7. märgib märkimisväärset võimalikku koostoimet ELSFi ning muude liidu fondide ja 
poliitikavaldkondade vahel; palub seda koostoimet täiel määral ära kasutada;

8. nõuab, et komisjon tagaks kooskõlas Pariisi kokkuleppe ja rohelise kokkuleppega 
vastupidavamad ja kliimasõbralikumad investeeringud ja ülesehitusprojektid ning 
ajakohastaks taristut vastavalt uuematele ja kindlamatele standarditele, selle asemel et 
lihtsalt korrata tingimusi, mis kehtisid enne sündmuse toimumist;

9. soovitab lisada fondi rahastamiskõlblike riikide hulka ka potentsiaalsed kandidaatriigid, 
sest see oleks veel üks märk, et EL on temaga ühinemise poole püüdlevate kolmandate 
riikidega solidaarne;

10. taunib asjaolu, et Eurobaromeetri uuringutest saadud tõendite põhjal on ainult 15 % ELi 
elanikkonnast tõenäoliselt täiesti teadlik fondi kasutamisest iga riigi tasandil; kordab, 
kui oluline on teavitada üldsust ELSFist tulenevast käegakatsutavast kasust; kutsub 
asjaomaseid piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi üles rakendama 
kommunikatsioonistrateegiaid, et tuua kodanikele selgelt esile ELSFi pakutav abi; 
kutsub komisjoni üles suurendama oma teavitusalaseid jõupingutusi, et suurendada 
üldsuse teadlikkust ELSFi vahenditest rahastatavatest sekkumistest, ning hindama 
määruse tulevase läbivaatamise raames võimalust kehtestada abisaajariigile kohustus 
teavitada ELi rahalisest toetusest rakendatud tegevustele;

11. rõhutab, et ELSFi toetuste andmine, haldamine ja rakendamine peaks olema võimalikult 
läbipaistev ning et toetusi tuleb kasutada kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtetega.
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