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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu 
Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et aidata Horvaatiat ja Poolat seoses 
looduskatastroofiga ning teha Hispaaniale, Horvaatiale, Iirimaale, Kreekale, 
Portugalile, Saksamaale ja Ungarile ettemakseid seoses rahvatervise hädaolukorraga
(COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0960 – C9-0318/2020),

– 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 (A9-0000/2020),

1. väljendab heameelt otsuse üle, mis annab märku liidu solidaarsusest oma kodanike ja 
piirkondadega, keda on tabanud looduskatastroofid ja ulatuslik rahvatervise hädaolukord, 
mille põhjustas 2020. aasta alguses puhkenud COVID-19 pandeemia;

2. rõhutab, et kannatada saanud piirkondadele tuleb Euroopa Liidu Solidaarsusfondist 
kiiresti finantsabi anda;

3. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

4. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja 
korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule 
ja komisjonile.

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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LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et aidata Horvaatiat ja Poolat 
seoses looduskatastroofiga ning teha Hispaaniale, Horvaatiale, Iirimaale, Kreekale, 
Portugalile, Saksamaale ja Ungarile ettemakseid seoses rahvatervise hädaolukorraga

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 ning näidata üles 
solidaarsust suure või piirkondliku looduskatastroofi või ulatusliku rahvatervise 
hädaolukorra tagajärjel kannatanud piirkondade elanikega.

(2) Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/20133 artikli 10 kohaselt ei tohi fond ületada 
iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 500 000 000 eurot (2011. aasta 
hindades).

(3) 10. juunil 2020 esitas Horvaatia taotluse fondi kasutuselevõtmiseks pärast 2020. 
märtsis toimunud maavärinat, mis mõjutas Zagrebi linna ning Zagrebi ja Krapina-
Zagorje maakonda.

(4) 24. augustil 2020 esitas Poola taotluse fondi kasutuselevõtmiseks pärast 2020. aasta 
juunis Podkarpacie vojevoodkonnas toimunud üleujutusi.

(5) 24. juuniks 2020 esitasid Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Kreeka, Portugal, Saksamaa 
ja Ungari taotlused fondi kasutuselevõtmiseks seoses 2020. aasta alguses COVID-19 
pandeemiast põhjustatud ulatusliku rahvatervise hädaolukorraga. Oma taotlustes 
küsisid kõik seitse liikmesriiki fondi eeldatava toetuse ettemakset. 

(6) Horvaatia ja Poola looduskatastroofidega seotud taotlused vastavad fondist rahalise 
toetuse saamise tingimustele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 2012/2002 artiklis 4.

(7) Seega tuleks fondi vahendid kasutusele võtta, et anda Horvaatiale ja Poolale rahalist 
toetust.

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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(8) Et tagada liidu üldeelarves 2020. aastaks piisavate eelarvevahendite kättesaadavus, 
tuleks fondi kasutada ettemaksete tegemiseks Hispaaniale, Horvaatiale, Iirimaale, 
Kreekale, Portugalile, Saksamaale ja Ungarile seoses ulatusliku rahvatervise 
hädaolukorraga. 

(9) 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 seoses looduskatastroofidega Euroopa Liidu 
Solidaarsusfondi vahenditest kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 
järgmised summad:

a) Horvaatiale eraldatakse 683 740 523 eurot;

b) Poolale eraldatakse 7 071 280 eurot.

Artikkel 2
Liidu 2020. aasta üldeelarves võetakse seoses ulatusliku rahvatervise hädaolukorraga 
ettemaksete tegemiseks Euroopa Liidu Solidaarsusfondi vahenditest kulukohustuste ja 
maksete assigneeringutena kasutusele järgmised summad:

a) Horvaatiale eraldatakse 8 462 280 eurot;

b) Saksamaale eraldatakse 15 499 409 eurot;

c) Kreekale eraldatakse 4 535 700 eurot;

d) Ungarile eraldatakse 26 587 069 eurot;

e) Iirimaale eraldatakse 23 279 441 eurot;

f) Portugalile eraldatakse 37 528 511 eurot;

g) Hispaaniale eraldatakse 16 844 420 eurot.

Artikkel 3
Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates … [vastuvõtmise kuupäev].

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

 Kuupäeva sisestab Euroopa Parlament enne ELTs avaldamist.
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SELETUSKIRI

Komisjon teeb ettepaneku võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond (edaspidi „fond“) 
finantsabi andmiseks kogusummas 823 548 633 eurot seoses Horvaatias ja Poolas 2020. aastal 
toimunud loodusõnnetustega ning ettemaksete tegemiseks seitsmele liikmesriigile (Hispaania, 
Horvaatia, Iirimaa, Kreeka, Portugal, Saksamaa ja Ungari) seoses 2020. aasta alguses COVID-
19 pandeemiast põhjustatud ulatusliku rahvatervise hädaolukorraga.

Horvaatia – maavärin

22. märtsil 2020 tabas Zagrebi linna ning Zagrebi ja Krapina-Zagorje maakonda maavärin 
magnituudiga 5,5 Richteri skaala järgi. See oli tugevaim maavärin, mis Zagrebis pärast 1880. 
aastat on aset leidnud. Maavärinas sai 27 inimest vigastada ja üks hukkus. Maavärin põhjustas 
suuri struktuurilisi kahjustusi hinnanguliselt 26 000 avaliku ja erasektori hoonele, mille hulgas 
oli mitusada kooli, 80 % haiglatest ja suur osa Zagrebi ülikoolist. Suur osa Zagrebi ajaloolisest 
keskusest ning mitmed kirikud laiemas linnapiirkonnas ja naabermaakondades said tõsiselt 
kahjustada. Horvaatia valitsus andis toetusi ajutiste eluruumide rentimiseks umbes 30 000 
peavarjuta jäänud inimesele.

Horvaatia toetusetaotluses, mille komisjon sai 10. juunil 2020 ning mida ajakohastati 28. ja 31. 
juulil 2020, hindasid Horvaatia ametiasutused otsese kahju kogusummaks 11,6 miljardit eurot 
ehk 22,9 % Horvaatia kogurahvatulust. See ületab märkimisväärselt solidaarsusfondi vahendite 
kasutuselevõtmiseks kehtestatud suure katastroofi künnise, mis on 303,3 miljonit eurot (0,6 % 
Horvaatia 2020. aasta kogurahvatulust). Seega on tegemist suure looduskatastroofiga ja see 
kuulub määruse kohaldamisalasse.

Horvaatia hindas määruse artikli 3 lõike 2 kohaselt abikõlblike hädaolukorra ja 
päästeoperatsioonide kogumaksumuseks 2,27 miljardit eurot, mis on peamiselt ette nähtud 
taristu, eelkõige hariduse ja tervishoiu taristu uuesti töökorda seadmise ning ajutise majutuse 
pakkumise kuludega. 

Kooskõlas varasema tavaga suurte looduskatastroofide korral teeb komisjon ettepaneku 
kohaldada toetusmäära 2,5 % abikõlblike avaliku sektori meetmete kulude kogusummast kuni 
ülemmäärani pluss 6 % ülemmäära ületavatest kuludest. Kavandatava toetuse kogusumma 
on seega 683 740 523 eurot.

Horvaatia taotles määruse artikliga 4a ette nähtud ettemakset. 10. augustil 2020 tegi komisjon 
ELi eeldatava rahalise toetuse ettemakse summas 88 951 877 eurot.

Poola – üleujutused

7.–29. juunil 2020 tabasid kogu Podkarpacie vojevoodkonda tugevast tormist ja paduvihmast 
põhjustatud üleujutused. Äkktulvad kahjustasid rohkem kui 2000 elumaja, põllumajandus- ja 
kommunaalhoonet, hävis või sai kahjustada üle 250 km vooluveekogusid ja evakueerida tuli 
üle 400 inimese. Kahjustada sai umbes 9000 hektarit põllumaad.
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Poola ametiasutused esitasid oma 24. augusti 2020. aasta taotluses hinnangulise kahju 282,9 
miljonit eurot, mis vastab 1,56 %-le piirkondlikust SKPst. Podkarpacie on NUTS 2. tasandi 
piirkond. Seetõttu vastab taotlus piirkondliku looduskatastroofi kriteeriumidele, mis on 
sätestatud määruse artikli 2 lõikes 3. Kuna hinnangulised kahjud ületavad otsese kahju künnise 
1,5 % piirkondlikust SKPst, on taotlus kõlblik ELSFi toetuse saamiseks.

Hädaabi- ja taastamistööde maksumus oli hinnanguliselt 216,2 miljonit eurot, millest suurem 
osa kulus transporditaristu töökorra taastamisele, ennetava taristu kindlustamisele ja mõjutatud 
looduslike alade viivitamatule taastamisele, et vältida pinnase erosiooni.

Varasema tava kohaselt teeb komisjon ettepaneku kohaldada piirkondliku katastroofi juhtudel 
määra 2,5 % kogu otsesest kahjust. Seega on kavandatud toetuse kogusumma 7 071 
280 eurot. 

Poola ei küsinud ettemakset. 

Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Kreeka, Portugal, Saksamaa ja Ungari – 2020. aasta 
alguses COVID-19 pandeemiast põhjustatud ulatuslik rahvatervise hädaolukord

Määrust muudeti 2020. aastal koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse raames, 
lisades määrusesse ulatuslikud rahvatervise hädaolukorrad, et võimaldada liidul sellistel 
juhtudel meetmeid võtta.1 COVID-19 pandeemia on ulatuslik rahvatervise hädaolukord ja 
kuulub seega ELSFi kohaldamisalasse.

24. juuni 2020. aasta tähtajaks sai komisjon 22 taotlust (19 liikmesriigilt ja kolmelt 
läbirääkijariigilt2) fondist rahalise toetuse saamiseks seoses COVID-19 pandeemiaga. Seitse 
riiki (Horvaatia, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Portugal ja Hispaania) taotlesid ELSFi 
eeldatava toetuse ettemakset ja leiti, et neil on selleks õigus. Määruses on ELSFi raames 
ettemaksete tegemise võimalus ette nähtud ainult liikmesriikidele.

Artikli 4a lõike 4 kohaselt võib ette maksta maksimaalselt 25 % eeldatavast toetusest ja mitte 
rohkem kui 100 miljonit eurot. 

Komisjon kohaldab ulatuslike rahvatervise hädaolukordade puhul abisummade 
kindlaksmääramiseks sama meetodit nagu loodusõnnetuste puhul. Komisjon määras kindlaks 
Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Kreeka, Portugali, Saksamaa ja Ungari puhul COVID-19 
rahvatervise hädaolukorraga seotud esialgu heaks kiidetud kogukulud ainult ettemakse 
kindlaksmääramiseks järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. märtsi 2020. aasta määrus (EL) 2020/461.
2 Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Leedu, Luksemburg, Läti, Poola, 
Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari ning Albaania, Montenegro ja Serbia.
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Kuna 2020. aasta eelarves algul ette nähtud ettemaksete assigneeringud on juba täielikult ära 
kasutatud, teeb komisjon ettepaneku võtta ELSFi jaoks sätestatud iga-aastase ülemmäära 
piires kasutusele vajalikud lisavahendid. Ettemakse ei mõjuta komisjoni täieliku hindamise 
tulemusi. Ettemakse summa võetakse arvesse enne toetusesaajatele toetuse lõppmakse 
tegemist. Komisjon peaks alusetult tehtud ettemaksed tagasi nõudma.

Kokkuvõte

Eespool nimetatud põhjustel vastavad Horvaatia ja Poola esitatud taotlustes osutatud 
katastroofid ning COVID-19 pandeemiaga seotud seitse taotlust määruses sätestatud 
tingimustele.

ELSFile 2020. aastaks eraldatud summa on 597 546 284 eurot (st 500 miljonit eurot 2011. 
aasta hindades). Peale selle jäi 2019. aasta eraldisest 552 977 761 eurot aasta lõpuks 
kasutamata ja kanti üle 2020. aastasse. Mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikli 10 
lõike 1 kohaselt tuleb 25 % algsest 2020. aasta eraldisest (149 386 571 eurot) säilitada kuni 1. 
oktoobrini 2020, kuid alates nimetatud kuupäevast muutub see kättesaadavaks. Seega on 
solidaarsusfondist kogu 2020. aastaks eraldatav maksimumsumma 1 150 524 045 eurot.

Solidaarsusfond on 2020. aastal juba kasutusele võetud nelja taotluse jaoks (Portugal, 
Hispaania, Itaalia, Austria)3 kogusummas 278 993 814 eurot. Seega on ELSFist 2020. aasta 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2020. aasta otsus (EL) 2020/1076 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi 

Taotlejariik

Taotletud 
avaliku sektori 

otsesed 
kulutused 

kokku 
(eurodes)

Kulutuste 
kogusumma, 

millega 
Euroopa 

Komisjon on 
esialgu 

nõustunud 
(eurodes)

Kohaldatav 
ulatusliku 

rahvatervise 
hädaolukorr
a ülemmäär
(miljonites 
eurodes)

2,5 % 
otsesest 

kogukahjust 
kuni 

ulatusliku 
rahvatervise 
hädaolukorr

a 
ülemmääran
i (eurodes)

6 % otsesest 
kahjust, mis 

ületab 
ulatusliku 

rahvatervise 
hädaolukorr

a 
ülemmäära 
(eurodes)

Võimalik 
abisumma
(eurodes)

25 % 
ettemakse
(eurodes)

Horvaatia 
658 771 839 652 607 470 151 638 3 790 950 30 058 168 33 849 118 8 462 280

Saksamaa 
2 079 000 000 2 079 000 000 1 792 639 44 815 975 17 181 660 61 997 635 15 499 409

Kreeka 
623 925 000 623 925 000 551 220 13 780 500 4 362 300 18 142 800 4 535 700

Ungari 
1 997 208 000 1 997 208 000 385 263 9 631 575 93 944 140 106 348 275 26 587 069

Iirimaa 
1 997 000 000 1 997 000 000 762 921 19 073 025 74 044 740 93 117 765 23 279 441

Portugal 
3 470 870 000 2 850 870 000 598 233 14 955 825 103 198 020 150 114 045 37 528 511

Hispaania 
15 750 543 061 2 168 667 388 1 792 639 44 815 975 22 561 703 67 377 678 16 844 420

KOKKU 132 736 830



PR\1216456ET.docx 9/10 PE659.081v01-00

ET

praegusel hetkel saadaval olev maksimumsumma 871 530 231 eurot, millest piisab, et katta 
vajadused käesoleva kasutuselevõtmise otsuse alusel, nagu eespool kirjeldatud (st 823 548 
633 eurot, millest 683 740 523 eurot seoses Horvaatia maavärinaga, 7 071 280 eurot seoses 
Poola üleujutustega ja 132 736 830 eurot ettemaksete jaoks). Ülejäänud summat 47 981 598 
eurot 2020. aastal ära ei kasutata ja see kantakse üle 2021. aastasse.

ELi Solidaarsusfondi raames praegu kasutada olev summa:  

2020. aasta eraldis  597 546 284 eurot
Pluss 2019. aasta eraldisest kasutamata jäänud summa, mis on üle kantud 
2020. aastasse + 552 977 761 eurot

[25 % 2020. aasta eraldisest, mida säilitatakse kuni 1. oktoobrini 2020] [149 386 571 eurot]
Miinus Portugalile (orkaan Lorenzo), Hispaaniale (äärmuslikud 
ilmastikutingimused DANA 2019. aastal), Itaaliale (äärmuslikud 
ilmastikutingimused 2019. aastal) ja Austriale (äärmuslikud 
ilmastikutingimused 2019. aastal) välja pakutud abi kogusumma

– 278 993 814 eurot

2020. aasta jaanuarist septembrini saada olev summa 722 143 660 eurot

Praegu kasutada olev maksimumsumma 871 530 231 eurot

Horvaatia ja Poola jaoks ning COVID-19 ettemaksete tegemiseks välja 
pakutud kogusumma – 823 548 633 eurot

31. detsembrini 2020 kasutatav summa 47 981 598 eurot

Näitamaks ELi solidaarsust kõigi kahjukannatanud liikmesriikidega, soovitab raportöör 
raportile lisatud komisjoni ettepaneku kiiresti vastu võtta, et eelnimetatud summad saaks 
kohe kasutusele võtta. Raportöör nõuab tungivalt, et see rahaline toetus makstaks 
liikmesriikidele välja eriti kiiresti.

kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Portugalile, Hispaaniale, Itaaliale ja Austriale, mille lõplikud 
tagajärjed lisati samal päeval vastu võetud paranduseelarvesse nr 4/2020.



PE659.081v01-00 10/10 PR\1216456ET.docx

ET

REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

(Ei ole veel saabunud.)


