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LÜHISELGITUS

Ettepaneku kirjeldus

Käesolev ettepanek põhineb praegusel Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (EUSF)1 määrusel, 
mis tunnistatakse kehtetuks hetkest, mil kohaldatakse uut esitatud määrust, s.t. 1. jaanuaril 
2007. Peamised iseärasused ja sisulised erinevused on järgmised:

- geograafilist kohaldamisala ei muudeta (see piirdub liikmesriikide ja ELiga 
liitumisläbirääkimisi pidavate riikidega);

- temaatilist kohaldusala laiendatakse, et hõlmata lisaks loodusõnnetustest tulenevatele 
tõsistele kriisiolukordadele ka tööstuslikke ja tehnoloogilisi katastroofe, ohte 
tervishoiuvaldkonnas ja terroriakte;

- fondi kasutuselevõtmine piirdub endiselt katastroofidega.

Käesoleva määruse tähenduses on tegemist katastroofiga, kui see põhjustab vähemalt ühes 
toetuskõlbulikus riigis otsest kahju, mille hinnanguline summa ületab 1 miljardit eurot (2007. 
aasta hindade alusel) või on üle 0,5% asjaomase riigi rahvamajanduse kogutulust. 

See on kvantitatiivsete kriteeriumide muudatus, võrreldes kehtivate õigusaktidega, kus 
katastroofina käsitletakse õnnetusi, mis põhjustavad kahju suuruses üle 3 miljardi euro või üle 
0,6% liikmesriigi rahvamajanduse kogutulust. 

Mõju eelarvele

Ettepanek jääb vastavusse olemasoleva solidaarsusfondiga, andes rahalist toetust vahetuteks 
taastustöödeks ja toetusmeetmeteks liikmesriigi või kandidaatriigi taotluse alusel.

Komisjon soovitab fondi lisada finantsraamistiku 2007–2013 rubriiki 3 „Kodakondsus, 
vabadus, julgeolek ja justiitsküsimused“ .

See puudutab kolme eelarverida rubriigi 3 all:

§ haldusjuhtimiseks: 13 01 04 04
§ liikmesriikidele: 13 06 01
§ kandidaatriikidele: 13 06 02

Fondi puhul ettenähtud finantsraamistik toetub samuti olemasolevale solidaarsusfondile, mille 
aastane summa on 1 miljard eurot (praegused hinnad). Igal konkreetsel juhul võetakse 
abistamiseks vajalik rahasumma kasutusele lisaeelarve kaudu. 

Kogukulud inimressurssidele ja sellega seotud kulud on hinnanguliselt 216 000 eurot aastas.
Teie raportöör tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi 8. juuni 2005. aasta resolutsioon 
laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite kohta2

  
1 Nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta 
(ELT L 311, 14.11.2002, lk 3).
2 Vastu võetud tekstid, P6_TA(2005)0224.
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eelistas jätkata praegust solidaarsusfondi süsteemi, mille kohaselt seda rahastatakse reservina 
ülemmäärast eraldi, kusjuures maksimumsumma võetakse kasutusele üksnes vajaduse korral.
Pealegi nõutakse resolutsioonis selgelt, et solidaarsusfond kuuluks paindlikkusinstrumendi 
alla reservina maksimaalse suurusega kuni 6,2 miljardit eurot 2004. aasta hindades (7 
miljardit praegustes hindades).

Raportöör osutas taas ka vajadusele kiirendada menetlusi pärast suuri viivitusi 2005. aastal.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt

Muudatusettepanek 1
Lõige 1 a (uus)

1 a. juhib tähelepanu, et seadusandlikus ettepanekus osutatud assigneeringud perioodiks 
pärast 2006. aastat sõltuvad järgmist mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevast 
otsusest;

Muudatusettepanek 2
Lõige 1 b (uus)

1 b. palub komisjonil pärast järgmise finantsraamistiku vastuvõtmist esitada vajadusel 
ettepanek programmi lähtesumma korrigeerimiseks;

Selgitus

Lõplikku lähtesummat ei saa kehtestada enne finantsperspektiivi vastuvõtmist. Kui see on 
vastu võetud, peaks komisjon esitama õigusloomega seotud ettepaneku eesmärgiga määrata 
lähtesumma vastavalt finantsperspektiivis sätestatud ülemmäärale.

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 1

(1) Katastroofide ja ulatuslike 
kriisiolukordade korral peaks ühendus 

(1) Katastroofide ja ulatuslike 
kriisiolukordade korral peaks ühendus 

  
1 ELT C xx, 8.9.2005, lk xxxx.
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näitama üles oma solidaarsust liikmesriikide 
ja asjaomase elanikkonna suhtes, andes 
finantsabi, et aidata kaasa tavapäraste 
elutingimuste kiirele taastamisele 
kahjustatud piirkondades, ja andes rahaliseks 
hüvitiseks panuse terroriohvritele.

näitama üles oma solidaarsust liikmesriikide 
ja asjaomase elanikkonna suhtes, andes 
viivitamatult spetsiifilist finantsabi, et aidata 
kaasa tavapäraste elutingimuste kiirele 
taastamisele kahjustatud piirkondades, ja 
andes rahaliseks hüvitiseks panuse 
terroriohvritele.

Selgitus

Oma eesmärkide saavutamiseks peaks finantsabi jõudma abivajajateni viivitamatult. Mõnede 
hiljutiste näidete puhul on ilmnenud, et liikmesriikide taotluse käsitlemisel tekkinud viivitused 
ohustavad solidaarsusfondi tõelist mõtet.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 4 a (uus)

(4 a) Solidaarsusfondi tuleks rahastada 
finantsperspektiivi ülemmäärast eraldi, 
võttes maksimumsumma kasutusele üksnes 
vajaduse korral. Piisava rahastamise 
tagamiseks tuleks solidaarsusfond 
maksimaalse suurusega kuni 7 miljardit 
eurot lülitada paindliku reservi alla.

Or. en

Selgitus
Käesolev muudatusettepanek järgib solidaarsusfondi käsitlevaid soovitusi Euroopa 
Parlamendi 8. juuni 2005. aasta resolutsioonis laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) 
poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite kohta (2004/2209(INI)). Antud summa peaks 
väljendama praeguseid hindu (7 miljardit eurot) 2004. aasta hindade asemel.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 6

(6) Katastroofid – eriti kui on tegemist 
loodusõnnetustega – tekitavad kahju sageli 
mitmele riigile. Kui katastroof on tabanud 
toetuskõlblikku riiki, tuleks anda toetust ka 
toetuskõlblikule naaberriigile, mis on sama 
katastroofi tõttu kannatada saanud.

(6) Katastroofid – eriti kui on tegemist 
loodusõnnetustega – tekitavad kahju sageli 
mitmele riigile. Kui katastroof on tabanud 
toetuskõlblikku riiki, võib anda toetust ka 
toetuskõlblikule naaberriigile, mis on sama 
katastroofi tõttu kannatada saanud.
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Selgitus

Tuleks kasutada sama terminoloogiat nagu artiklis 3.

Muudatusettepanek 6
Artikli 3 lõige 1

Toetuskõlbuliku riigi taotlusel võib 
komisjon anda fondist finantsabi toetusena, 
kui riigi territooriumil on toimunud suur 
katastroof.

Toetuskõlbuliku riigi taotlusel võib 
komisjon teha ettepaneku anda fondist 
finantsabi toetusena, kui riigi territooriumil 
on toimunud suur katastroof.

Kui toetuskõlbulik riik, millel on ühine piir 
esimeses lõikes nimetatud riigiga, on 
kõnealuse katastroofi tõttu kannatada 
saanud, võib komisjon anda ka sellele riigile 
fondist abi.

Kui toetuskõlbulik riik, millel on ühine piir 
esimeses lõikes nimetatud riigiga, on 
kõnealuse katastroofi tõttu kannatada 
saanud, võib komisjon teha ettepaneku
anda ka sellele riigile fondist abi.

Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku summa kohta, mille kasutuselevõtuks on vaja eelarvepädeva 
institutsiooni luba.

Muudatusettepanek 7
Artikkel 5

1. Riik võib nii kiiresti kui võimalik, kuid 
hiljemalt kümme nädalat pärast katastroofi 
tekitatud esimest kahju esitada komisjonile 
fondilt abi saamise taotluse, kuhu märgitakse 
kogu olemasolev teave ning muu hulgas 
järgmised andmed:

1. Riik võib nii kiiresti kui võimalik, kuid 
hiljemalt kümme nädalat pärast katastroofi 
tekitatud esimest kahju esitada komisjonile 
fondilt abi saamise taotluse, kuhu märgitakse 
kogu olemasolev teave ning muu hulgas 
järgmised andmed:

a) katastroofi tekitatud kogukahju ning selle 
mõju asjaomasele elanikkonnale ja 
majandusele;

b) artikli 4 kategooriates loetletud 
katastroofi korral võetavate asjakohaste 
meetmete arvestuslike kulude liigitus;

a) katastroofi tekitatud kogukahju ning selle 
mõju asjaomasele elanikkonnale ja 
majandusele;

b) artikli 4 kategooriates loetletud 
katastroofi korral võetavate asjakohaste 
meetmete arvestuslike kulude liigitus;

c) muud ühenduse rahastamisallikad, millest 
võidakse panustada katastroofi tagajärgede 
kõrvaldamisse;

d) muud riiklikud või rahvusvahelised 
rahastamisallikad, sealhulgas riiklik ja 

c) muud ühenduse rahastamisallikad, millest 
võidakse panustada katastroofi tagajärgede 
kõrvaldamisse;

d) muud riiklikud või rahvusvahelised 
rahastamisallikad, sealhulgas riiklik ja 
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erakindlustus, mis võib osaleda kahju 
kõrvaldamisega ning eelkõige 
toetuskõlbulike meetmetega seotud kulude 
katmises.

erakindlustus, mis võib osaleda kahju 
kõrvaldamisega ning eelkõige 
toetuskõlbulike meetmetega seotud kulude 
katmises.

Esimese alalõike punktis a esitatud teabe 
hulgas esitatakse katastroofi tekitatud otsese 
kogukahju hinnanguline summa.

Esimese alalõike punktis a esitatud teabe 
hulgas esitatakse katastroofi tekitatud otsese 
kogukahju hinnanguline summa.

Kui asjaomane riik esitab omal algatusel 
lisateavet, siis peab komisjon saama selle 
teabe ühe kuu jooksul alates taotluse 
esitamise kuupäevast.
Komisjon võib küsida ka asjaomaselt riigilt 
lisateavet. Selle teabe peab komisjon saama 
ühe kuu jooksul alates selle küsimise 
kuupäevast.

2. Komisjon hindab lõikes 1 osutatud ja mis 
tahes lisateabe alusel, mida ta võib olla 
küsinud või muul viisil saanud, kas 
täidetakse käesoleva määruse kohaseid 
finantsabi andmise tingimusi.

2. Komisjon hindab lõikes 1 osutatud ja mis 
tahes lisateabe alusel, mida ta võib olla 
küsinud või muul viisil saanud, kas 
täidetakse käesoleva määruse kohaseid 
finantsabi andmise tingimusi.

Kui esimese alalõike kohaldamisel esitab 
asjaomane riik omal algatusel lisateavet, 
siis peab komisjon saama selle teabe kahe 
kuu jooksul alates taotluse esitamise 
kuupäevast.
Kui komisjon küsib esimese alalõike 
kohaldamisel asjaomaselt riigilt lisateavet, 
peab komisjon saama selle teabe ühe kuu 
jooksul alates selle küsimise kuupäevast.

See hindamine viiakse läbi niipea kui 
võimalik ja hiljemalt kahe nädala jooksul 
pärast lõikes 1 nimetatud täieliku teabe 
saamist. 

(Artikli 5 lõike 1 teine lõik a ja teine lõik b on uued, kuid mõned elemendid on võetud 
komisjoni teksti lõikest 2 (muudatustega).)

Selgitus

Hädavajalik on kiirendada menetlusi pärast negatiivseid kogemusi seoses viivitustega 2005. 
aastal.

Muudatusettepanek 8
Artikli 6 lõige 2

2. Vastavalt lõike 1 esimesele alalõikele 
makstava ettemakse summa on viis protsenti

2. Vastavalt lõike 1 esimesele alalõikele 
makstava ettemakse summa on kuni viis 
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artikli 5 lõike 1 punktis b osutatud 
hinnangulistest kogukuludest, kuid ei ületa 5 
miljonit eurot.

protsenti artikli 5 lõike 1 punktis b osutatud 
hinnangulistest kogukuludest, kuid ei ületa 5 
miljonit eurot.

Selgitus

Ei ole õige määrata võimalike ettemaksete suuruseks alati täpselt 5%.

Muudatusettepanek 9
Artikli 7 lõige 1

1. Vastavalt artikli 5 lõikele 2 läbiviidud 
hindamise alusel määrab komisjon finantsabi 
andmise korral võimalikult kiiresti kindlaks 
selle asjakohase summa, mis eraldatakse 
kättesaadavate vahendite piires.

1. Vastavalt artikli 5 lõikele 2 läbiviidud 
hindamise alusel määrab komisjon 
finantsabi andmise korral võimalikult 
kiiresti kahe nädala jooksul kindlaks selle 
asjakohase summa, mis eraldatakse 
kättesaadavate vahendite piires. 

Summa ei tohi ületada 50% artikli 5 lõike 1 
punktis b osutatud hinnangulistest 
kogukuludest.

Summa ei tohi ületada 50% artikli 5 lõike 1 
punktis b osutatud hinnangulistest 
kogukuludest.

Sellega kaasnevad eelarveettepanekud, 
mis on täpsemalt sätestatud artiklis 8, 
koostatakse paralleelselt asjakohase 
summa kindlaksmääramisega ning 
komisjon esitab need samal ajal.
Kogu menetlus fondi kasutuselevõtuks 
kõigi vajalike ettepanekute esitamiseks 
vastavalt eelmistes lõigetes toodud 
tähtaegadele ei või ületada kolme kuud 
pärast asjaomaselt riigilt taotluse saamist.

Selgitus

Hädavajalik on kiirendada menetlusi pärast negatiivseid kogemusi seoses viivitustega 2005. 
aastal.

Muudatusettepanek 10
Artikli 8 lõige 2

2. Kui eelarvepädev institutsioon on 
assigneeringud kasutusele võtnud, võtab 
komisjon vastu toetuse otsuse, arvestades 
artikli 6 lõike 1 alusel tehtud mis tahes 

2. Olenevalt eelarvepädeva institutsiooni 
poolt kasutusele võetavatest 
assigneeringutest võtab komisjon vastu 
toetuse otsuse, arvestades artikli 6 lõike 1 
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ettemaksu. alusel tehtud mis tahes ettemaksu.

Selgitus

Kuigi see ei pruugi tegelikkuses probleeme tekitada, ei saa käesoleva seadusandliku teksti 
sõnastamisel pidada enesestmõistetavaks seda, et assigneeringud alati kasutusele võetakse.
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