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Euroopan unionin solidaarisuusrahasto, sen täytäntöönpano ja soveltaminen  

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. tammikuuta 2013 Euroopan unionin 

solidaarisuusrahastosta, sen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta (2012/2075(INI)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 175, 212 ja 222 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 

2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/20021, 

– ottaa huomioon 7. marraskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission välisen toimielinten sopimuksen2 Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 

rahoituksesta täydentäen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja 

talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehtyä toimielinten 

sopimusta, 

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Euroopan unionin 

solidaarisuusrahaston tulevaisuus" (COM(2011)0613), 

– ottaa huomioon komission kertomuksen "Euroopan unionin solidaarisuusrahasto – 

Vuosikertomus 2010" (COM(2011)0694), 

– ottaa huomioon komission kertomuksen "Euroopan unionin solidaarisuusrahasto – 

Vuosikertomus 2008 sekä kertomus uuden välineen soveltamisesta kuuden vuoden 

aikana saaduista kokemuksista" (COM(2009)0193), 

– ottaa huomioon 18.toukokuuta 2006 vahvistamansa kannna ehdotuksesta Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta3, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta "Komission 

tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 

sekä alueiden komitealle – Euroopan unionin solidaarisuusrahaston tulevaisuus"4, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 3/2008 – Kuinka 

nopea, tehokas ja joustava on Euroopan unionin solidaarisuusrahasto?5, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan, 

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7-0398/2012), 

                                                 
1 EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3. 
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A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 222 artiklassa 

määrätään, että unioni ja sen jäsenvaltiot toimivat yhdessä yhteisvastuun hengessä, jos 

jäsenvaltio joutuu terrori-iskun taikka luonnon tai ihmisen aiheuttaman 

suuronnettomuuden kohteeksi; 

B. katsoo, että Euroopan unionin solidaarisuusrahasto on tärkein väline, jolla unioni 

osoittaa solidaarisuutta myöntämällä merkittävää taloudellista tukea jäsenvaltioille tai 

alueille, jotka ovat joutuneet kohtaamaan vakavan katastrofin; 

C. katsoo, että kun Euroopan unionin solidaarisuusrahaston tukea tarvitaan, rahastoa 

pidetään yleisesti yhtenä Euroopan unionin tehokkaimmista välineistä, sillä se on 

selkein, määrätietoisin ja merkittävin osoitus unionin solidaarisuudesta vaikeaan 

tilanteeseen joutuneita kansalaisia kohtaan; 

D. toteaa, että parlamentti antoi vuonna 2005 vahvan tukensa Euroopan unionin 

solidaarisuusrahastoa koskevan asetuksen uudistamista koskevalle ehdotukselle, mutta 

suurin osa jäsenvaltioista ei voinut hyväksyä sitä, minkä vuoksi komissio lopulta 

peruutti ehdotuksen; 

E. katsoo, että vallitsevan kriisin takia jäsenvaltioiden ja EU:n on pakko estää menoja 

paisumasta liian suuriksi; 

F. toteaa, että useissa kertomuksissa1 on tultu siihen johtopäätökseen, että voimassa olevaa 

Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa koskevaa asetusta on tarpeen muuttaa pitäen 

pääasiallisena tavoitteena rahaston joustavoittamista ja sen toimivuuden parantamista 

toissijaisuusperiaatetta noudattaen; 

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston täytäntöönpano 

1. korostaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston merkitystä pääasiallisena välineenä, 

jonka avulla Euroopan unioni pystyy reagoimaan unionin alueella tai EU-

jäsenyysneuvotteluja käyvissä maissa tapahtuvaan vakavaan katastrofiin; 

2. painottaa, että vaikka kansalaiset suhtautuvatkin rahastoon myönteisesti, on rahaston 

toimintaa kehitettävä sen joustavuuden parantamiseksi ja sen näkyvyyden lisäämiseksi, 

jotta voidaan kohentaa Euroopan unionin uskottavuutta kansalaisten silmissä; 

3. korostaa, että Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta jäsenvaltioille annetulla avulla 

on suuri merkitys, koska se keventää sitä julkiseen talouteen kohdistuvaa usein liiallista 

rasitusta, jota vakavan katastrofin edellyttämät hätätoimet aiheuttavat; 

4. katsoo, että varojen käyttöönotto tapahtuu nykyään aivan liian hitaasti, ja toteaa, että 

rahoituksen myöntämistä koskevia hallintomenettelyjä on siksi tehostettava ja 

nopeutettava, sillä kun rahoituspäätöksen hyväksymiseen tarvitaan kaikkien kolmen 

                                                 
1 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 3/2008; komission kertomus "Euroopan 

unionin solidaarisuusrahasto – Vuosikertomus 2010"; komission kertomus "Euroopan 
unionin solidaarisuusrahasto – Vuosikertomus 2008 sekä kertomus uuden välineen 
soveltamisesta kuuden vuoden aikana saaduista kokemuksista"; Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Euroopan 
unionin solidaarisuusrahaston tulevaisuus". 



toimielimen suostumus, katastrofin kohdanneiden jäsenvaltioiden auttaminen viivästyy 

liikaa ja toivotut tulokset jäävät saavuttamatta; 

5. korostaa, että valtaosa hakemuksista (63 %) koski poikkeuksellista alueellista katastrofia 

ja että niistä hylättiin komission arvioinnin jälkeen 66 prosenttia; 

6. katsoo, että hitaasti kehittyvien katastrofien kohdalla voimassa olevan asetuksen 

säännökset vaikeuttavat varojen käyttöönottoa sekä oikeudellisesti että käytännön 

tasolla, ja kehottaa näin ollen komissiota harkitsemaan suhtautumista entistä 

joustavammin hakemusten esittämisen määräaikaan, jotta voidaan kiinnittää erityistä 

huomiota sen varmistamiseen, että myös tällaisia vahinkoja voidaan korvata Euroopan 

unionin solidaarisuusrahastosta; 

Suosituksia Euroopan unionin solidaarisuusrahaston kehittämiseksi 

7. on tyytyväinen komission päätökseen, jonka mukaan voimassa olevaa Euroopan unionin 

solidaarisuusrahastoa koskevaa asetusta on tarkistettava sen toimivuuden 

parantamiseksi; on komission kanssa samaa mieltä siitä, että vallitsevan talouskriisin 

vuoksi sääntöjen muuttamista koskeva ehdotus ei saa aiheuttaa lisämenoja unionin eikä 

jäsenvaltioiden talousarvioon; 

8. palauttaa mieliin, että on edelleen noudatettava periaatetta, jonka mukaan vahinkojen 

aiheuttaja maksaa aiheutuneet vahingot ja ettei Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 

varojen käyttäminen tarkoita sitä, että katastrofista vastuussa olevat vapautetaan 

vastuustaan; 

9. katsoo, että tiettyjen jäsenvaltioiden, jotka pelkäävät rahaston oikeusperustaan tehtävien 

merkittävien muutosten aiheuttavan kustannusten kasvua, ilmaisema vastustus asetuksen 

muuttamista kohtaan ei ole perusteltua, ja tämän vuoksi vuonna 2002 annetun asetuksen 

mukauttaminen rajoittuu muutamaan selvennykseen sekä yritykseen parantaa asetuksen 

toimivuutta; palauttaa mieliin, että valitettavasti rahaston perustamisen jälkeen 

Euroopan unionin alueilla on tapahtunut huomattavasti entistä enemmän erilaisia 

katastrofeja, jotka ovat olleet myös huomattavasti aiempaa vakavampia ja tuhoisampia; 

10. on kuitenkin tyytyväinen siihen, että vain muutamien mukautusten tekeminen voimassa 

oleviin säännöksiin parantaa jo huomattavasti rahaston toimivuutta ja auttaa 

säilyttämään rahaston tarkoituksen ja luonteen nopeana ja tehokkaana välineenä niiden 

ihmisten auttamiseksi ripeästi, joita on kohdannut heidän elinolojaan ja hyvinvointiaan 

perusteellisesti muuttanut onnettomuus; 

11. pohtii, voisiko katastrofin käsitteen selkeämpi ja täsmällisempi määritteleminen 

vähentää niiden monien jäsenvaltioiden epäluuloja, jotka vastustavat tämän EU:n 

rahaston perusteellista uudistamista; 

Avun antamiseen kuluvan ajan lyhentäminen 

12. korostaa, että on kiireellisesti yksinkertaistettava tämän EU:n välineen käyttöön 

ottamiseksi tarvittavia byrokraattisia menettelyjä, jotta voidaan lyhentää sitä aikaa, joka 

kuluu katastrofin alkamisesta siihen, kun jäsenvaltio tai alue saa varat käyttöönsä, sillä 

toisinaan tähän menee yli vuosi; muistuttaa kuitenkin, ettei tätä välinettä ole luotu 

nopeaa toimintaa varten, vaan niiden hätätoimien jälleenrahoittamiseen, joita kyseisen 



jäsenvaltion viranomaiset ovat ensin rahoittaneet; 

13. pitää myönteisenä komission ehdotusta unionin tason menettelyjen 

yksinkertaistamisesta viiveiden vähentämiseksi; korostaa, että myös jäsenvaltioiden olisi 

arvioitava hallinnollisia menettelyjään ja poistettava pullonkaulat, jotka saattavat estää 

avun nopean toimittamisen apua tarvitseville alueille; 

14. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan kaikissa täytäntöönpanovaiheissa tiiviissä 

yhteistyössä paikallis- ja alueviranomaisten kanssa, jotta voidaan varmistaa unionin 

avun näkyvyys ja tehokkuus paikan päällä sekä edistää kestäviä ratkaisuja; 

15. pitää kiinnostavana ja sopivana komission ehdotusta, joka koskee tukipäätösten ja 

täytäntöönpanoa koskevien sopimusten yhdistämistä komission ja jäsenvaltioiden 

kesken sen jälkeen, kun parlamentti ja neuvosto ovat asettaneet määrärahat käyttöön, 

koska se auttaisi säästämään aikaa ja näin ollen myös reagoimaan nopeammin; 

16. katsoo, että mahdollisesti tapahtuvien katastrofien määrää ja vakavuutta ei voi tietää 

ennalta, minkä vuoksi Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa on edelleen rahoitettava 

unionin talousarvion ulkopuolelta, ja se on otettava käyttöön katastrofien sattuessa; 

17. katsoo, että mahdollisuus maksaa ennakkoa heti kun katastrofimaa on pyytänyt apua on 

myös toteutuskelpoinen keino nopeuttaa tuen antamista suuren katastrofin kohdanneille 

maille, ja tämä auttaisi myös tehostamaan Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 

toimintaa; katsoo, että mikäli ennakkomaksut päätetään ottaa käyttöön, niiden on 

katettava tietty osuus siitä tuen kokonaismäärästä, joka hakijalle oletettavasti 

myönnetään, ja mikäli hakemusta ei hyväksytä, maksut on palautettava unionille; 

Soveltamisalan ja määritelmien selventäminen 

18. pyytää komissiota määrittelemään selkeästi rahaston soveltamisalan ja kattavuuden ja 

poistamaan näin mahdollisen oikeudellisen epävarmuuden siitä, mihin rahaston varoja 

voidaan käyttää, ja välttämään myös sen, että tietyt jäsenvaltiot jättävät hakemuksia 

kansalaistensa painostamina, vaikka tietävätkin, että niiden hakemukset todennäköisesti 

hylätään; 

19. katsoo, että jos katastrofi aiheuttaa kerrannaisvaikutuksia, sen oheisvaikutusten on 

jatkossakin kuuluttava Euroopan unionin solidaarisuusrahaston soveltamisalaan silloin, 

kun ne vahingoittavat merkittävällä tavalla alueen sosioekonomista rakennetta; 

20. korostaa, että on tarpeen määritellä selkeästi ja yksinkertaisesti aluetasolla tapahtuva 

katastrofi ja selventää aluetasolla tapahtuvien katastrofien tukikelpoisuutta ottamalla 

käyttöön yksinkertainen ja puolueeton arviointiperuste, jonka avulla ne voidaan 

mukauttaa muihin katastrofeihin ja poistaa näin kaikenlaiset arvailuun perustuvat 

tulkinnat ja kaikenlaiset epäilyt sen osalta, voidaanko hakemukset hyväksyä; 

21. katsoo, että tulorajaan perustuva arviointiperuste voidaan ottaa yleiseksi peruskriteeriksi 

kaikenlaisissa katastrofeissa; korostaa, että mikäli tuloraja otetaan alueellisen katastrofin 

tukikelpoisuuden indikaattoriksi, se olisi mukautettava sen vuoden alueelliseen 

bruttokansantuloon, jolta viimeisimmät viralliset tiedot ovat saatavilla, käyttämällä 

ennalta määrättyä korjauskerrointa, jonka avulla otetaan huomioon muut kuin tuloina 

mitattavissa olevat menetykset sekä yleensä alueelliseen katastrofiin liittyvät välittömät 



ja välilliset vaikutukset, jotka ovat usein paljon suuremmat kuin tulojen perusteella 

laskettavissa olevat; 

22. katsoo, että mikäli alueellisen katastrofin tukikelpoisuuden kriteerinä ryhdytään 

käyttämään vahinkoa, jonka arvo on yli 1,5 prosenttia alueen BKT:sta NUTS 2 -tasolla1, 

kuten on ehdotettu, pystyttäisiin ennakoimaan paremmin, hyväksytäänkö esitettävä 

tukihakemus vai ei; korostaa kuitenkin samalla, että koska tällä tavoin päästään 

käytännössä samaan tulokseen kuin tällä hetkellä alueellisiin katastrofeihin 

sovellettavien kriteerien avulla, lähes kaikki alueellisella tasolla esitettävistä 

tukihakemuksista hylätään myös jatkossa; painottaa, että näin korkea kynnysarvo ei 

vastaa kansalaisten odotuksia eikä näin ollen myöskään ehkäise katastrofin uhrien 

turhautumista, minkä vuoksi nämä jatkossakin suhtautuvat kriittisesti unionin toimiin ja 

syyttävät sen suhtautuvan piittaamattomasti kansalaisiinsa; 

23. muistuttaa, että katastrofien ehkäisyllä on tärkeä rooli unionin toimintapolitiikassa ja 

että se on edullisin keino vähentää katastrofialttiutta; korostaa, että unionin alueiden 

olisi käytettävä johdonmukaisesti kaikkia eri rahoitusmahdollisuuksia katastrofien 

pysyvässä ehkäisyssä; 

24. korostaa, että on oltava selvää, että kuivuus luetaan jatkossakin katastrofeihin, joiden 

yhteydessä voidaan saada Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta tukea, ja että on 

keskityttävä lieventämään kuivuuskausien aiheuttamia sosioekonomisia ja 

ympäristövaikutuksia vesipuitedirektiivin säännösten mukaisesti, kun otetaan huomioon, 

että kyse on pitkäkestoisesta rakenteellisesta ongelmasta, jota on vaikea sovittaa 

hakemusten jättämiselle asetettuihin määräaikoihin ja jolla on vakavia vaikutuksia 

katastrofialueiden sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen; kehottaa näin ollen 

säätämään kuivuutta tai muita hitaasti kehittyviä vakavia katastrofeja varten erityiset 

määräajat, jolloin viranomaisten on aloitettava toimenpiteet katastrofin torjumiseksi, 

jotta katastrofiin voidaan reagoida nopeasti ja oikeudellisesti selkein toimenpitein; 

25. kehottaa komissiota tarkastelemaan ja mukauttamaan arviointiperusteita niin, että 

Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta voidaan myöntää tukea Välimeren alueella 

tapahtuviin luonnonkatastrofeihin, jotka ovat osittain ilmastonmuutoksesta johtuen 

aiheuttaneet viime vuosina suurimmat luonnonmullistukset Euroopan unionissa; 

26. toteaa, ettei Euroopan unionin solidaarisuusrahasto kata kaikkia luonnonkatastrofeista 

aiheutuvia vahinkoja, ja katsoo siksi, että tämän välineen kattamat vahingot olisi 

määriteltävä selkeästi tulevassa asetusehdotuksessa; 

27. korostaa, että nykyisillä välineillä EU:n on hyvin vaikea reagoida asianmukaisella 

tavalla vakaviin ihmisten aiheuttamiin kriisitilanteisiin, kuten on todettu 

teollisuusonnettomuuksien tai vakavien kansanterveydellisten kriisien tapauksessa, ja 

että unionilla on tällaisten kriisien sattuessa oltava riittävät välineet, jotta se voi reagoida 

näihin tilanteisiin asianmukaisella tavalla; 

28. korostaa, että Euroopan unionin solidaarisuusrahaston on täydennettävä muita 

rahoitusvälineitä, kuten rakennerahastoja, luonnonkatastrofien seurausten hoitamisessa 

ja pyrittävä luomaan yhteisvaikutuksia näiden mekanismien ja muiden asiaa koskevien 

                                                 
1 Eurostatin tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö, alueellinen taso 2; perusalueet 

aluepolitiikan soveltamista varten. 



ohjelmien kanssa; 

29. korostaa, että alueilla olisi oltava seuraavassa rahoituskehyksessä (2014–2020) 

riittävästi liikkumavaraa ja mahdollisuus kohdentaa uudelleen niille osoitettuja varoja, 

jotta ne voivat lisätä tarvittaessa katastrofitilanteissa käytettävissä olevien varojen 

määrää; kehottaa komissiota tarkistamaan voimassa olevaa asetusta hyvissä ajoin ennen 

uuden rahoituskauden alkua; 

o 

o     o 

30. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden parlamenteille. 

 


