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läbivaatamise kohta (2020/2087(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 174 ja 175, artikli 212 lõiget 2 
ja artiklit 349,

– võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa 
Liidu solidaarsusfondi (edaspidi „ELSFi määrus“) loomise kohta ja selle muutmist 
15. mail 2014 ja 20. märtsil 20201,

– võttes arvesse aruandeid, mille on avaldanud valitsustevaheline kliimamuutuste rühm, 
eelkõige 31. märtsi 2014. aasta aruannet „Climate Change 2014: Impacts, Adaptation 
and Vulnerability“ (Kliimamuutused 2014: tagajärjed, kohanemine ja haavatavus),

– võttes arvesse 22. aprillil 2016. aastal allkirjastatud Pariisi kokkulepet,

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2013. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu 
Solidaarsusfondi ning selle rakendamise ja kasutamise kohta2,

– võttes arvesse oma 1. detsembri 2016. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu 
Solidaarsusfondile antud hinnangu kohta3,

– võttes arvesse komisjoni 15. mai 2019. aasta töödokumenti Euroopa Liidu 
Solidaarsusfondi hindamise kohta aastatel 2002–2017 (SWD(2019)0186),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. märtsi 2020. aasta 
määrust (EL) 2020/461, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002, et 
anda finantsabi liikmesriikidele ja liiduga ühinemisläbirääkimisi pidavatele riikidele, 
keda ulatuslik rahvatervise hädaolukord tõsiselt mõjutab4,

– võttes arvesse oma 17. aprilli 2020. aasta resolutsiooni ELi kooskõlastatud meetmete 

1 EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
2 ELT C 440, 30.12.2015, lk 13.
3 ELT C 224, 27.6.2018, lk 140.
4 ELT L 99, 31.3.2020, lk 9.



kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu1,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. märtsi 2020. aasta seisukohta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse nõukogu määrust 
(EÜ) nr 2012/2002, et anda finantsabi liikmesriikidele ja ELiga ühinemisläbirääkimisi 
pidavatele riikidele, keda ulatuslik rahvatervise hädaolukord tõsiselt mõjutab 
(COM(2020)0114),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa roheline kokkulepe“ (COM(2019)0640),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni arvamust,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A9‑0052/2021),

A. arvestades, et Euroopa Liidu Solidaarsusfond (ELSF), mis loodi ELSFi määrusega 
pärast 2002. aastal Kesk-Euroopat tabanud suuri üleujutusi, annab rahalist abi 
liikmesriikidele ja ühinevatele riikidele, keda on tabanud suured või piirkondlikud 
looduskatastroofid või tõsised rahvatervise hädaolukorrad; arvestades, et ELSFil on 
tõeline ELi lisaväärtus ja tahe näidata üles solidaarsust sellistest katastroofidest 
mõjutatud ELi piirkondades elavate inimestega;

B. arvestades, et oma 17. aprilli 2020. aasta resolutsioonis ELi kooskõlastatud meetmete 
kohta COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgedega võitlemiseks tuletas Euroopa 
Parlament meelde, et liikmesriikide vaheline solidaarsus ei ole vabatahtlik, vaid 
Euroopa Liidu lepingu artiklitest 2 ja 21 tulenev kohustus ja ka üks Euroopa 
põhiväärtustest, mis on loetletud eelnimetatud lepingu artiklis 3; arvestades, et samas 
resolutsioonis nõuab Euroopa Parlament tungivalt, et komisjon tugevdaks kriisiohjamise 
ja katastroofidele reageerimise mehhanismide kõiki komponente; 

C. märkides huviga, et hiljutise uuringu kohaselt usub kaks kolmandikku ELi kodanikest, 
et Euroopa Liidul peaks olema rohkem pädevusi, et tulla toime ootamatute kriisidega, 
nagu COVID-19, ning üle poole usub, et ELil peaks olema nende kriisidega 
tegelemiseks rohkem rahalisi vahendeid2; arvestades, et praegusel tervishoiukriisil on 
väga oluline inimmõõde, ning arvestades, et EL ja liikmesriigid peaksid seepärast 
tegutsema solidaarsuse vaimus;

D. arvestades, et seni on ELSFi toetustest abi saanud 23 liikmesriiki ja üks ühinev riik, 
mida on mõjutanud sadakond looduskatastroofi, kogusummas ligikaudu 6,6 miljardit 
eurot3;

E. arvestades, et 2017. ja 2018. aastal esitati umbes kaks kolmandikku kõigist ELSFi 
taotlustest üleujutuste tõttu, hoolimata sellest, et aruandeperioodi iseloomustasid ka 
märkimisväärsed tormid, metsatulekahjud ja maavärinad;

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0054.
2 https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20201113IPR91602/73-eesti-

elanikest-elil-peab-olema-rohkem-padevusi-pandeemiaga-voitlemiseks
3 https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/An-overview-of-the-EU-Solidarity-Fund-

2002-2019/qpif-qzyn

https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20201113IPR91602/73-eesti-elanikest-elil-peab-olema-rohkem-padevusi-pandeemiaga-voitlemiseks
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20201113IPR91602/73-eesti-elanikest-elil-peab-olema-rohkem-padevusi-pandeemiaga-voitlemiseks
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/An-overview-of-the-EU-Solidarity-Fund-2002-2019/qpif-qzyn
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/An-overview-of-the-EU-Solidarity-Fund-2002-2019/qpif-qzyn


F. märkides, et ELSF on kasulik, nagu on rõhutatud komisjoni hinnangus, eelkõige seoses 
kõigi riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste koormuse vähendamisega, et 
toetada taastepüüdlusi pärast suuri riiklikke või piirkondlikke looduskatastroofe või 
ulatuslikke rahvatervise hädaolukordi, nagu on määratletud nõukogu määruses 
(muudetud);

G. arvestades, et ELSFi reguleerivat raamistikku muudeti 2014. aastal määruse (EL) 
nr 661/20141 muutmisega, millega eelkõige lihtsustati menetlusi, vähendati toetuse 
saamise taotluse esitamise järel vastamiseks kuluvat aega, täpsustati piirkondlike 
katastroofiolukordade puhul toetuse saamiseks esitatavate taotluste rahuldamise 
kriteeriumeid, pikendati rakendamisperioodi ja kehtestati ettemaksed, nagu parlament 
oli mitu korda palunud; arvestades, et uusi edusamme tehti määruse muutmisega 
2020. aasta märtsis, eelkõige ettemaksete taseme tõstmise ja ELSFi vahendite 
eraldamise protsessi lihtsustamise osas;

H. arvestades, et ulatuslike katastroofide puhul esitatud taotlustest on rahuldatud taotluste 
osakaal 100 %, samas kui kõige tavapärasema kategooria, piirkondlike katastroofide 
puhul esitatud taotluste rahuldamise osakaal tõusis pärast ELSFi reguleeriva raamistiku 
läbivaatamist 2014. aastal 32 %-lt 85 %-le;

I. arvestades, et kuigi määruse reform 2014. aastal aitas pikendada ELSFi rahalise toetuse 
taotluse ettevalmistamise ja esitamise tähtaega 10 nädalalt 12 nädalale, tuleb suurt osa 
juhtumitest veel ajakohastada, mis põhjustab viivitusi toetustele juurdepääsul; 
arvestades, et sel põhjusel peaks komisjon andma lihtsustatud suuniseid 
kohaldamisnõuete kohta ja vähendama seeläbi halduskoormust;

J. arvestades, et kogu toetuse kasutamiseks kuluvat aega võiks veelgi lühendada, et täita 
pakiline vajadus ELi solidaarsuse järele;

K. arvestades, et ELSFist antav abi hõlmab üksnes energeetika-, vee- ja reovee-, 
telekommunikatsiooni-, transpordi-, tervishoiu- ja haridustaristute endise olukorra 
taastamist, mitte Euroopa rohelises kokkuleppes nõutud katastroofidele ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelisema taristu taastamise lisakulusid, mida toetust 
saav riik peab rahastama omavahenditest ja muudest ELi fondidest, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond (ERF) ja Ühtekuuluvusfond;

L. märkides huviga, et nagu näitas COVID-19 kriis, on ühtekuuluvuspoliitika vahendite ja 
ELSFi vahel vaja suuremat koostoimet; tunnistades, et ELSF loodi selleks, et reageerida 
looduskatastroofidele lühikeses ja keskpikas perspektiivis, samal ajal kui 
ühtekuuluvuspoliitika (ERF ja Ühtekuuluvusfond) on suunatud elanikkonnakaitse, 
ennetava taristu, riskijuhtimise taristu ja vastupidavusmeetmete pikemaajalisele 
kavandamisele ja neisse investeerimisele, mis aitab seeläbi kaasa Euroopa rohelise 
kokkuleppe eesmärkide saavutamisele;

M. tervitades komisjoni ettepanekut laiendada ELSFi kohaldamisala nii, et see hõlmaks ka 
ulatuslikke rahvatervise hädaolukordi, ning määruse (EL) 2020/461 jõustumist;

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 661/2014, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi 
loomise kohta (ELT L 189, 27.6.2014, lk 143).



N. arvestades, et looduskatastroofid võivad kliimamuutuste tõttu tõenäoliselt 
intensiivistuda ja sageneda; toonitades, et seetõttu on eriti kasulik 2014. aastal 
kehtestatud dünaamiline eelarve jaotamise mehhanism, mis võimaldas ELSFil toetada 
Itaaliat rekordsummaga 1,2 miljardit eurot pärast seal 2016. ja 2017. aastal toimunud 
maavärinaid;

O. arvestades, et ELSFi määruse artikli 7 kohaselt peaksid fondist rahastatavad toimingud 
olema kooskõlas ELi toimimise lepingu sätete ja selle alusel vastu võetud õigusaktidega 
ning ELi poliitika ja meetmetega, eelkõige keskkonnakaitse, loodusõnnetuste ohu 
ennetamise ja juhtimise ning kliimamuutustega kohanemise valdkonnas, sealhulgas 
vajaduse korral ökosüsteemipõhiste lähenemisviisidega;

P. arvestades, et uues mitmeaastases finantsraamistikus nähakse ette uus eelarveeraldis, 
mida nimetatakse solidaarsus- ja hädaabireserviks ning mis hõlmab ELSFi ja 
hädaabireservi ning on ette nähtud ühelt poolt liikmesriikides või läbirääkijariikides 
ulatuslike katastroofide korral abi andmiseks hädaolukordades (ELSF) ning teisalt ELi 
või kolmandate riikide spetsiifiliste hädavajaduste rahuldamiseks, eelkõige 
humanitaarkriiside puhul (hädaabireserv);

Q. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 349 kohaselt on keerulised 
ilmastikutingimused üks püsivatest teguritest, mis takistab tõsiselt äärepoolseimate 
piirkondade arengut; arvestades, et seetõttu tuleks vastu võtta erimeetmed, millega 
sätestatakse aluslepingute kohaldamise tingimused, sealhulgas ühine poliitika;

R. arvestades, et erilist tähelepanu tuleb pöörata äärepoolseimatele piirkondadele, saartele, 
mägipiirkondadele, hõredalt asustatud piirkondadele ning kõigile piirkondadele, mida 
eriti ohustavad looduskatastroofid;

S. arvestades, et ELSFi määrus ei võimalda praegu esitada abitaotlusi piiriüleselt, kuigi 
teatavad looduskatastroofide suhtes eriti haavatavad piirkonnad, näiteks 
mägipiirkonnad, asuvad sageli piiri ääres;

1. väljendab muret asjaolu pärast, et kliimamuutuse tõttu sagenevad ja intensiivistuvad 
ekstreemsed ilmastikunähtused ja looduskatastroofid; on arvamusel, et äärmiselt oluline 
on investeerida ennetustegevusse ja kliimamuutuste leevendamisse kooskõlas Euroopa 
rohelise kokkuleppega; rõhutab, et liikmesriigid peavad tegema rohkem jõupingutusi 
investeerimaks kliimamõju leevendamise meetmetesse, pidades silmas, et paljud 
looduskatastroofid on inimtegevuse otsene tagajärg ning et üleujutused, maavärinad, 
metsatulekahjud, põuad ja muud loodusõnnetused võivad väljuda kontrolli alt, mis 
nõuab piisavate meetmete võtmist;

2. märgib, et ELSF on üks ELi solidaarsuse konkreetsemaid väljendusvorme ning et kõik 
ELi kodanikud ootavad katastroofide või tõsiste rahvatervise hädaolukordade puhul 
solidaarsust;

3. märgib murega, et viimastel aastatel on ELi elanikud seisnud silmitsi mitme 
katastroofiga, mis on hävitanud inimelusid, vara, keskkonda ja kultuuripärandit;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et praegu juhtub korrapäraselt suuri ja piirkondlikke 
looduskatastroofe ja ulatuslikke rahvatervise hädaolukordi, mille hiljutisteks näideteks 
on COVID-19 pandeemia, mis mõjutab rängalt kõigi eurooplaste elu ja Euroopa 



majandust, metsatulekahjud kogu mandril, sealhulgas ebatavalistes kohtades, nagu 
Arktika, ning rida tugevaid maavärinaid Euroopas, eelkõige Itaalias 2016. ja 
2017. aastal, mis põhjustas sadu surmajuhtumeid ja ligikaudu 22 miljardit eurot kahju, 
ning Horvaatias 2020. aasta märtsis ja 2020. aasta detsembris; osutab ühtlasi sellele, et 
tormid, äärmuslikud vihmasajud ja üleujutused on põhjustanud suuri kahjustusi paljudes 
linnades ja orgudes, ning aina tugevamad orkaanid on külvanud hävingut 
äärepoolseimates piirkondades, näiteks 2017. aastal orkaan Irma Saint-Martinil ja 
2019. aastal orkaan Lorenzo Assooridel, mis olid eriti hävitavad; tuletab sellega seoses 
meelde, et kliimamuutused avaldab sageli kõige rohkem mõju haavatavatele 
piirkondadele, nagu saared ning mägipiirkonnad, hõredalt asustatud ja äärepoolseimad 
piirkonnad;

5. osutab asjaolule, et abi ja rahalised vahendid tuleb saata mõjutatud piirkondadele 
võimalikult kiiresti, lihtsalt ja paindlikult, ning rõhutab, et ELSFi ja liidu 
elanikkonnakaitse mehhanismi, Euroopa Regionaalarengu Fondi kliimamuutustega 
kohanemise komponendi ja territoriaalse koostöö programmide koostoime on 
hädavajalik, et luua terviklik reageerimis- ja vastupanuvõime pakett; kutsub komisjoni 
üles jätkama tööd ELSFi lihtsustatud kasutamist käsitlevate suunistega, et hõlbustada 
riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste tegevust; rõhutab, et ELSFi ja muu 
hulgas eespool nimetatud ELi rahastamisvahendite koostoimet tuleks kasutada 
paindlikult ja täies ulatuses; tuletab meelde, et iga toetust saava riigi 
rakendamisaruandes tuleks üksikasjalikult kirjeldada ennetusmeetmeid, sealhulgas ELi 
struktuurifondide kasutamist, mis on võetud või välja pakutud tulevase kahju 
piiramiseks ja sarnaste looduskatastroofide kordumise vältimiseks võimalikult suures 
ulatuses;

6. osutab asjaolule, et ÜRO katastroofiohu vähendamise ameti andmetel on viimase 
20 aasta jooksul (2000–2019) toimunud 7 348 suurt loodusõnnetust, mis nõudsid 
1,23 miljonit inimelu, mõjutasid 4,2 miljardit inimest ja põhjustasid üleilmset 
majanduslikku kahju 2,97 triljonit USA dollarit;

7. osutab asjaolule, et Euroopa Keskkonnaameti (EEA) andmetel põhjustasid kliimaga 
seotud äärmuslikud ilmastikunähtused aastatel 1980–2019 EMP liikmesriikides 
majanduslikku kahju hinnanguliselt kokku 446 miljardit eurot;

8. on seisukohal, et ulatuslikel ja piirkondlikel looduskatastroofidel ning ulatuslikel 
rahvatervise hädaolukordadel on sügavam majanduslik ja sotsiaalne mõju kõige vähem 
arenenud ja kõige haavatavamatel territooriumidel, nagu saared, mägipiirkonnad ja 
hõredalt asustatud piirkonnad, ning et seetõttu tuleks ELSFi raames võtta nendel 
territooriumidel asjakohasemaid meetmeid;

Katastroofide ohjamine, kahjude hindamine ja menetluste lihtsustamine

9. võtab teadmiseks erinevad katastroofiohud, millega EL silmitsi seisab, ja toonitab, et 
teatavate loodusõnnetuste tõsidus ei ole tingitud üksnes kliimamuutustest, vaid mõnel 
juhul mõjutavad neid ka antropogeensed tegurid, sealhulgas ettevaatamatu ruumiline 
planeerimine; on seisukohal, et on ülioluline investeerida Euroopa katastroofiennetusse 
ja katastroofiohu haldamisse, rajades ennetavat taristut; soovitab sellega seoses 
liikmesriikidel koostada koos komisjoniga katastroofide ennetamise ja ohjamise 
plaanid, mis võimaldaksid kahjustuste täpset ja kiiret hindamist; rõhutab, et ELSF peaks 
olema lihtne vahend, mille EL saab teha kättesaadavaks riiklikele, piirkondlikele ja 



kohalikele ametiasutustele;

10. kutsub komisjoni üles jätkama ELSFi tulevase reformi raames tööd taotlusmenetluse 
lihtsustamiseks ja kiirendamiseks liikmesriikide jaoks, pöörates näiteks erilist 
tähelepanu ELSFi kasutuselevõtu taotluste lihtsustamisele mitmes piirkonnas seoses 
piiriüleste katastroofidega, et tagada kiirem reageerimine ulatuslike ja piirkondlike 
looduskatastroofide ning ulatuslike rahvatervise hädaolukordade teravnemisele;

11. leiab, et kliimamuutuse ja looduskatastroofide intensiivistumise tõttu on territooriumid 
ja piirkonnad aina haavatavamad; kutsub komisjoni sellega seoses üles kavandama 
ELSFi muutmist, et paremini arvestada piirkondlike katastroofidega tegelemisega; 
toonitab lisaks ERFi programmide rolli koostoimes maaelu arengu programmidega 
selliste riskide ennetamisel ja leevendamisel nagu tektoonilised ja hüdrogeoloogilised 
riskid; võtab samuti teadmiseks, et põuad lisati 2014. aasta muutmise käigus ELSFi 
määruse kohaldamisalasse, kuid märgib, et need on ELis toimuva ilmastikuarengu 
korduv tunnus ja nende majanduslikku mõju on raske hinnata; kutsub komisjoni üles 
hindama põudade konkreetseid mõjusid ja neid ELSFi tulevase reformi raames 
asjakohaselt käsitlema;

12. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tõhustama teadusuuringuid ja haridust, et luua 
süsteem, mis tagab katastroofide ennetamiseks ja ohjamiseks ning selliste kriiside mõju 
vähendamiseks parema valmisoleku;

13. nõuab suuremat koordineerimist ja koostööd liikmesriikide teadus- ja arendusasutuste 
vahel, eriti seal, kus esinevad sarnased ohud; nõuab varajase hoiatamise süsteemide 
tugevdamist liikmesriikides ning eri varajase hoiatamise süsteemide vaheliste ühenduste 
loomist ja tugevdamist;

14. soovitab liikmesriikidel määrata oma riiklikes taaste- ja vastupidavuskavades kindlaks 
investeeringud, projektid ja vahendid, et loodusõnnetustest ja tervisekatastroofidest 
tulenevat kahju ennetada ja piirata;

15. kutsub komisjoni üles tagama katastroofiolukordades haldust ja insitutsiooniliste 
koordineerimisstruktuuride kasutamist puudutavate heade tavade levitamise;

16. osutab raskustele, mida toetust saavatel riikidel esineb väga lühikese aja jooksul 
kahjude täpse summa kindlaks tegemisega, ning soovitab komisjonil koostada 
lihtsustatud meetodite suunised, mida kasutada ELSFi vahenditest makstava toetuse 
summa kindlaksmääramisel, ka selleks, et minimeerida vigade ja edasiste viivituste 
potentsiaali;

17. toonitab asjaolu, et ELSFi kasutamine on soodustanud õppimisprotsessi riiklikes ja 
kohalikes ametiasutustes, mis on ajendanud neid oma laiemat katastroofiohu juhtimise 
poliitikat hindama; rõhutab vajadust vähendada bürokraatlikku koormust ja abistada 
toetust saavate riikide suutlikkuse suurendamist tehnilise ja haldustoega, et aidata neil 
välja töötada juhtimis- ja pikaajalisi strateegiaid, mille eesmärk on vähendada ulatuslike 
ja piirkondlike looduskatastroofide ning ulatuslike rahvatervise hädaolukordade mõju; 
kutsub liikmesriike üles parandama teabevahetust kohalike ja piirkondlike 
omavalitsustega hindamise, taotluste ettevalmistamise ja projektide rakendamise 
järjestikustes etappides, et haldusmenetlusi kiirendada;



18. kutsub komisjoni üles keskenduma ELSFi tulevasel muutmisel nii palju kui võimalik 
piirkondadele, mida ulatuslikud või piirkondlikud looduskatastroofid või ulatuslikud 
rahvatervise hädaolukorrad kõige rohkem ohustavad, eelkõige äärepoolseimatele 
piirkondadele, saartele, mägipiirkondadele ja piirkondadele, mis on seismiliselt või 
vulkaaniliselt aktiivsed või mida tulevikus ohustavad rahvatervisega seotud kriisid;

19. leiab, et tuleb teha kokkuvõte ülemeremaid ja -territooriume (ÜMT) tabanud varasemate 
orkaanide hävitustööst; on arvamusel, et hädaabireservi ja muid välisabivahendeid 
tuleks täiel määral ära kasutada tekkinud kahju leevendamiseks; on samuti veendunud, 
et nendele välisabivahenditele tuleb ÜMT abistamiseks eraldada piisavad rahalised 
vahendid;

Rahastamise allikad ja assigneeringute eraldamise kiirus

20. osutab asjaolule, et komisjoni 27. mai 2020. aasta muudettud ettepanekus 2021–2027 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta nägi komisjon ELSFile ette maksimaalse 
aastaeelarve 1 miljard eurot (2018. aasta hindades), kuid täheldab, et uue mitmeaastase 
finantsraamistiku lepingu kohaselt liideti ELSF hädaabireserviga, mida nimetatakse 
nüüd solidaarsus- ja hädaabireserviks ja millele eraldatud aastane kogueelarve on 
1,2 miljardit eurot;

21. on seisukohal, et solidaarsus- ja hädaabireservi kehtestamine võib suurendada 
paindlikkust; juhib siiski tähelepanu sellele, et praegusel kujul on ELSFi vahendite 
eraldamine endiselt ebakindel, kuna see sõltub hädaabireservi raames eraldatud 
summadest; peab seega vajalikuks solidaarsus- ja hädaabireservi haldamist 
tähelepanelikult jälgida, et teha kindlaks, kas selle uue finantsinstrumendiga ette nähtud 
rahastamissumma ja jaotamispõhimõtted vastavad ELSFi vajadustele seoses selle 
kohaldamisala laiendamisega ning eelkõige ulatuslikest ja piirkondlikest 
looduskatastroofidest ning ulatuslikest rahvatervise hädaolukordadest tingitud 
hädaolukordade sagenemise ja ulatuse suurenemisega;

22. väljendab heameelt asjaolu üle, et 2020. aasta märtsis vastu võetud muudetud ELSF 
võimaldas tõsta ettemaksete väärtust 10 %-lt 25 %-le eeldatava toetuse summast ning 
tõsta maksimumsummat endiselt 30 miljonilt eurolt 100 miljoni eurole; juhib sellega 
seoses tähelepanu ettemaksete tähtsusele abiprogrammide tõhususe suurendamisel, 
eelkõige piiratud alternatiivsete rahastamisallikatega piirkondades ja kohalikes 
kogukondades; palub komisjonil kaaluda lisaviise selle võimaluse edendamiseks ning 
nõuab suuremate operatiivmeetmete võtmist, et vähendada ettemaksete tegemise 
keskmist aega, tagades samal ajal ELi eelarve kaitse;

23. osutab asjaolule, et enamik äärepoolseimates piirkondades asuvaid suuri hooneid (nt 
sadamad, lennujaamad ja haiglad) on üldkasutatavad hooned ning vaatamata sellele, et 
need on nende väikeste territooriumide toimimiseks hädavajalikud, on need 
keskkonnakatastroofide ees kaitsetud; on seetõttu veendunud, et ELSFi rahaline toetus 
äärepoolseimatele piirkondadele peaks olema suurem kui 2,5 % varasemate 
katastroofide leevendamiseks saadud summast, et võimaldada neil kiiresti endise 
olukorra juurde naasta ja seda parandada;

24. märgib, et ettemakseteni jõudmiseks kulub keskmiselt viis kuud, ning kutsub komisjoni 
üles looma reageerimisvõimelisemaid lahendusi;



25. märgib samuti, et toetusesaajani jõuab ELSFi toetuse kogusumma keskmiselt ühe 
aastaga; kutsub komisjoni üles uurima tulevase reformi seoses võimalusi, kuidas 
lihtsustada ja muuta vahendite eraldamine võimalikult paindlikuks, et tagada kiire 
tegutsemine ja viivitamatu abi katastroofis kannatanud piirkondadele ja/või riikidele;

26. leiab, võttes arvesse eespool toodut ja fondi kohaldamisala laiendamist, et tulevikus 
võib osutuda vajalikuks ELSFi eelarve hindamine, millele võib vajaduse korral järgneda 
vastav rahastamise kohandamine, et tagada ELi solidaarsuse jaoks tõeline vahend ja 
piisavalt suur eelarve, et tulla tõhusalt toime ulatuslike ja piirkondlike 
looduskatastroofide ja ulatuslike rahvatervise hädaolukordadega, mitte ainult selleks, et 
kõrvaldada kahjusid, vaid ka selleks, et suurendada vastupanuvõimet kliimamuutusele;

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

Riskide ennetamine ja taastamistööde kvaliteet

28. nõuab, et fondist toetuse saamiseks kõlblike projektide kindlaksmääramise 
kriteeriumites võetaks rohkem arvesse uusimaid riskiennetuse põhimõtteid, ning nõuab, 
et eesseisva muutmise käigus integreeritaks ELSFi määruse artiklisse 3 täielikult 
parema taastamise põhimõte, et aidata kaasa nende piirkondade taristu kvaliteedi 
parandamisele ülesehituse ajal ja valmistada neid ennetava taristu ehitamise abil 
paremini ette tulevaste katastroofide vältimiseks;

29. on seisukohal, et Euroopa Investeerimispanga rakendatavaid raamlaenu tüüpi tehinguid 
võiks samuti kasutada vastupidavamate, kindlamate ja ökoloogilisemate taristute 
ülesehitamise finantseerimiseks;

30. nõuab, et komisjon tugevdaks ja lihtsustaks ELSFi, ühtekuuluvuspoliitika fondide ja 
ELi elanikkonnakaitse mehhanismi vahelist koostoimet, et tagada taastamisprojektide 
puhul tõhus ja struktureeritud riskijuhtimine nii lühemas, keskmises kui ka pikemas 
plaanis, eelistades seejuures mitte ainult kestlike, energia- ja ressursitõhusate taristute 
ülesehitamist, vaid võttes kasutusele ka ennetusmeetmeid; kutsub komisjoni samuti üles 
ilmutama paindlikkust programmitöös ja seoses riiklike või piirkondlike kavade 
muutmisega, kui tegemist on ulatuslike ja piirkondlike looduskatastroofidega ning 
ulatuslike rahvatervise hädaolukordadega; kordab sellega seoses, et ELSFi finantsabi 
peaks keskenduma suuremale vastupanuvõimele ja investeeringute kestlikkusele 
mõjutatud piirkondades;

Tervisealased hädaolukorrad

31. väljendab heameelt selle üle, et pärast komisjoni 13. märtsil 2020 aastal tehtud 
ettepaneku kohaselt läbi viidud ELSFi reguleeriva raamistiku muutmist laiendati 
rahastamiskõlblike tegevuste määratlust ka ulatuslikele rahvatervise hädaolukordadele 
ning need ei hõlma üksnes meditsiinilist abi, vaid ka meetmeid haiguste leviku 
ennetamiseks, jälgimiseks ja ohjamiseks;

32. tuletab meelde, et fondi kohaldamisala laiendamine COVID-19 pandeemia mõjudega 
võitlemiseks on näidanud, et ELSFi suudab olla paindlikum nii selle kohaldamisalas kui 
ka rahastamiskõlblikkuses ning võib pakkuda abi mitte ainult ulatuslike 



looduskatastroofide korral, vaid ka kiiret abi muude ulatuslike katastroofide, näiteks 
pandeemiate korral;

33. on seisukohal, et ELSFi kohaldamisala laiendamine nõuab selle eelarve suurendamist;

34. teeb ettepaneku, et komisjon ja liikmesriigid tõhustaksid koostööd Maailma 
Terviseorganisatsiooni asjaomaste teenistustega, mis on spetsialiseerunud 
hädaolukordadeks valmisolekule, et töötada välja tervisealaste hädaolukordade 
kiirreageerimisplaanid;

Fondi jagatava rahalise toetuse nähtavus

35. kordab, kui oluline on teavitada üldsust ELSFist tulenevast käegakatsutavast kasust, et 
suurendada veelgi kodanike usaldust ELi vahendite ja programmide vastu; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles suurendama fondi jagatava toetuse nähtavust õigeaegse ja 
sihipärase kommunikatsioonitegevuse abil ning seadma samal ajal prioriteediks kiire 
vastamise ja abi andmise, eelkõige selleks, et rõhutada ELi lisaväärtust ulatuslike ja 
piirkondlike looduskatastroofide ja ulatuslike rahvatervise hädaolukordade puhul, mis 
tõendaks ilmekalt ELi solidaarsust ja liidu suutlikkust praktikas rakendada vastastikuse 
abi põhimõtet eelarvevahendite kasutusse andmise kaudu; palub samuti, et komisjon 
kohustaks määruse tulevase muutmise raames toetust saavaid riike teavitama oma 
kodanikke ELi rahalisest toetusest rakendatavatele meetmetele;

o
o   o

36. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikidele.


