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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksen kuvaus

Ehdotuksen perustana on voimassa oleva Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta1 annettu 
asetus, joka kumotaan uuden asetuksen voimaantulopäivänä 1. tammikuuta 2007. Pääpiirteet 
ja sisällölliset erot ovat seuraavat:

– maantieteellinen toiminta-ala säilyy entisellään, ts. se rajataan jäsenvaltioihin ja EU:n 
jäsenyydestä neuvotteleviin maihin;

– temaattista toiminta-alaa laajennetaan kattamaan luonnonkatastrofeista johtuvien 
suuronnettomuustilanteiden lisäksi myös teolliset/teknologiset katastrofit, 
kansanterveysuhat ja terrori-iskut;

– rahasto koskee edelleen määreellä ”suur-” määritettäviä katastrofeja.

Asetuksen mukaisesti katastrofi on suuri silloin, kun siitä aiheutuu vähintään yhdessä 
tukikelpoisessa valtiossa välittömät vahingot, joiden määräksi arvioidaan yli miljardi euroa 
vuoden 2007 hintoina tai yli 0,5 prosenttia asianomaisen valtion bruttokansantulosta.

Määrälliset perusteet siis muuttuvat. Nykyisessä asetuksessa "suurkatastrofilla" tarkoitetaan 
katastrofeja, joista aiheutuvien tuhojen arvioitu laajuus on joko yli 3 miljardia euroa tai yli 
0,6 prosenttia kyseisen valtion bruttokansantulosta.

Talousarviovaikutukset

Ehdotuksen mukaan rahastosta on tarkoitus myöntää nykyisen solidaarisuusrahaston tavoin 
rahoitusta välittömiin korjaustöihin sekä avustamiseen jäsenvaltion tai ehdokasmaan 
pyynnöstä. 

Komissio ehdottaa, että rahasto sisällytetään vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen 
otsakkeeseen 3, ’unionin kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus’.

Kyse on kolmesta budjettikohdasta otsakkeessa 3:

§ Hallintomenot: 13 01 04 04

§ Jäsenvaltiot: 13 06 01

§ Jäsenyyttä hakeneet maat: 13 06 02

Myös rahastoon varatut kokonaismäärärahat, miljardi euroa vuosittain (käypinä hintoina), 
vastaavat nykyistä solidaarisuusrahastoa. Tarvittavaksi katsottu avustusmäärä otetaan 
käyttöön laatimalla sitä koskeva tapauskohtainen lisätalousarvio. 

Henkilöstöön ja oheiskuluihin arvioidaan kuluvan 216 000 euroa vuodessa.

  
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002, annettu 11 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston perustamisesta (EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3).
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Valmistelija muistuttaa, että Euroopan parlamentin 8. kesäkuuta 2005 antamassa 
päätöslauselmassa politiikan haasteista ja rahoitusmahdollisuuksista laajentuneessa unionissa 
2007–20131 (2004/2209(INI)) katsottiin parhaimmaksi säilyttää nykyinen 
solidaarisuusrahastoa koskeva järjestelmä, joka rahoitetaan varauksesta ylärajoista 
riippumatta ja jolle osoitettu enimmäismäärä voidaan ottaa käyttöön ainoastaan, kun se 
katsotaan tarpeelliseksi. Päätöslauselmassa kehotetaan myös selkeästi sisällyttämään 
solidaarisuusrahasto joustovälineeseen varauksena, joka on enintään 6,2 miljardia euroa
vuoden 2004 hintoina (7 miljardia nykyhintoina).

Lisäksi valmistelija muistuttaa, että menettelyjä on nopeutettava. Vuonna 2005 viivästykset 
olivat huomattavia.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Luonnos Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus 1
1 a kohta (uusi)

1 a. huomauttaa, että lainsäädäntöehdotuksessa ilmoitetut vuotta 2006 seuraavat 
määrärahat riippuvat seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevasta 
päätöksestä;

Tarkistus 2
1 b kohta (uusi)

1 b. kehottaa komissiota seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymisen 
jälkeen tarvittaessa antamaan ohjelman rahoitusohjeen muuttamista koskevan 
ehdotuksen;

Perustelu

Rahoituskehyksen viitemäärää ei voida päättää lopullisesti ennen kuin rahoitusnäkymät on 
hyväksytty. Päätöksen jälkeen komissio tekee lainsäädäntöehdotuksen viitemääräksi ottaen 
huomioon mainitussa rahoituskehyksessä olevan enimmäismäärän.

  
1 Hyväksytyt tekstit P6-TA(2005)0224.
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Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 3
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Suurkatastrofeissa tai kriisitilanteissa 
yhteisön olisi osoitettava solidaarisuutta 
jäsenvaltioita ja asianomaisia väestönosia 
kohtaan myöntämällä rahoitusapua tilanteen 
koettelemien alueiden normaalien 
elinolosuhteiden palauttamiseksi 
mahdollisimman nopeasti ja osallistumalla 
terrorismin uhrien taloudelliseen 
avustamiseen.

(1) Suurkatastrofeissa tai kriisitilanteissa 
yhteisön olisi osoitettava solidaarisuutta 
jäsenvaltioita ja asianomaisia väestönosia 
kohtaan myöntämällä nopeasti erityistä 
rahoitusapua tilanteen koettelemien alueiden 
normaalien elinolosuhteiden palauttamiseksi 
mahdollisimman nopeasti ja osallistumalla 
terrorismin uhrien taloudelliseen 
avustamiseen.

Perustelu

Rahoitusapu olisi saatava perille nopeasti, jos sen tavoitteet halutaan saavuttaa. Äskettäiset 
tapahtumat ovat osoittaneet, että viivästyminen jäsenvaltioiden pyyntöjen käsittelyssä 
vaarantaa koko solidaarisuusrahaston perusajatuksen.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Solidaarisuusrahasto olisi 
rahoitettava rahoitusnäkymien ylärajoista 
riippumatta, ja siihen olisi osoitettava 
enimmäismäärä, joka otetaan käyttöön 
ainoastaan tarvittaessa. Asianmukaisen 
rahoituksen varmistamiseksi 
solidaarisuusrahasto olisi sisällytettävä 
joustovälineeseen varauksena, joka on 
enintään 7 miljardia euroa.

Perustelu

Tarkistuksessa noudatetaan solidaarisuusrahastoa koskevia suosituksia, jotka annettiin 
Euroopan parlamentin päätöslauselmassa 8. kesäkuuta 2005 politiikan haasteista ja 
rahoitusmahdollisuuksista laajentuneessa unionissa 2007–2013 (2004/2209(INI)). Määrä 
olisi ilmaistava nykyisinä hintoina (7 miljardia) eikä vuoden 2004 hintoina.

  
1 EUVL C ...
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Tarkistus 5
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Suurkatastrofit, erityisesti luonnonoloista 
johtuvat, koskettavat usein useampaa kuin 
yhtä maata. Jos suurkatastrofi on tapahtunut 
tukikelpoisessa valtiossa, tukea olisi 
myönnettävä myös tukikelpoisille 
naapurimaille, jotka kärsivät samasta 
katastrofista.

(6) Suurkatastrofit, erityisesti luonnonoloista 
johtuvat, koskettavat usein useampaa kuin 
yhtä maata. Jos suurkatastrofi on tapahtunut 
tukikelpoisessa valtiossa, tukea voidaan 
myöntää myös tukikelpoisille naapurimaille, 
jotka kärsivät samasta katastrofista.

Perustelu

Kappaleessa olisi käytettävä samaa muotoilua kuin 3 artiklassa.

Tarkistus 6
3 artiklan 1 kohta

1. Komissio voi tukikelpoisen valtion 
pyynnöstä myöntää tukena rahoitusapua 
rahastosta, jos kyseisen valtion alueella on 
tapahtunut suurkatastrofi.

1. Komissio voi tukikelpoisen valtion 
pyynnöstä ehdottaa tukena rahoitusapua 
rahastosta, jos kyseisen valtion alueella on 
tapahtunut suurkatastrofi.

Komissio voi myös myöntää tukena apua 
rahastosta valtiolle, jolla on yhteinen raja 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
valtion kanssa ja joka kärsii samasta 
suurkatastrofista, asianomaisen valtion 
pyynnöstä.

Komissio voi myös ehdottaa tukena apua 
rahastosta valtiolle, jolla on yhteinen raja 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
valtion kanssa ja joka kärsii samasta 
suurkatastrofista, asianomaisen valtion 
pyynnöstä.

Perustelu

Komissio ehdottaa määrää, joka budjettivallan käyttäjän on hyväksyttävä ennen sen 
myöntämistä.

Tarkistus 7
5 artikla

1. Tukikelpoinen valtio voi toimittaa 
komissiolle mahdollisimman pian ja 
viimeistään kymmenen viikon kuluessa 
katastrofiin liittyneen ensimmäisen vahingon 
aiheutumispäivästä rahaston apua koskevan 
hakemuksen, jossa annetaan kaikki 
käytettävissä olevat tiedot vähintään 

1. Tukikelpoinen valtio voi toimittaa 
komissiolle mahdollisimman pian ja 
viimeistään kymmenen viikon kuluessa 
katastrofiin liittyneen ensimmäisen vahingon 
aiheutumispäivästä rahaston apua koskevan 
hakemuksen, jossa annetaan kaikki 
käytettävissä olevat tiedot vähintään 
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seuraavista seikoista: seuraavista seikoista:

a) katastrofin aiheuttamat vahingot ja niiden 
vaikutus asianomaiseen väestöön ja 
talouteen;

a) katastrofin aiheuttamat vahingot ja niiden 
vaikutus asianomaiseen väestöön ja 
talouteen;

b) erittely katastrofiin soveltuviin, 
4 artiklassa lueteltuihin luokkiin kuuluvien 
toimien arvioiduista kustannuksista;

b) erittely katastrofiin soveltuviin, 
4 artiklassa lueteltuihin luokkiin kuuluvien 
toimien arvioiduista kustannuksista;

c) muut yhteisön rahoituslähteet, joita 
mahdollisesti voitaisiin käyttää katastrofin 
vaikutusten korjaamiseen;

c) muut yhteisön rahoituslähteet, joita 
mahdollisesti voitaisiin käyttää katastrofin 
vaikutusten korjaamiseen;

d) muut mahdolliset kansalliset tai 
kansainväliset rahoituslähteet, mukaan 
lukien julkinen ja yksityinen vakuutusturva, 
joita voitaisiin käyttää vahingon 
korjaamisesta aiheutuviin kustannuksiin ja 
erityisesti tukikelpoisten toimien 
kustannuksiin.

d) muut mahdolliset kansalliset tai 
kansainväliset rahoituslähteet, mukaan 
lukien julkinen ja yksityinen vakuutusturva, 
joita voitaisiin käyttää vahingon 
korjaamisesta aiheutuviin kustannuksiin ja 
erityisesti tukikelpoisten toimien 
kustannuksiin.

Edellä 1 kohdan (a) alakohdan mukaisesti 
annettuihin tietoihin on sisällyttävä arvio 
katastrofista aiheutuneista välittömistä 
kokonaisvahingoista.

Edellä 1 kohdan (a) alakohdan mukaisesti 
annettuihin tietoihin on sisällyttävä arvio 
katastrofista aiheutuneista välittömistä 
kokonaisvahingoista.

Jos asianomainen valtio toimittaa 
lisätietoja omasta aloitteestaan, tiedot on 
toimitettava komissiolle kuukauden 
kuluessa hakemuksen jättöpäivästä.
Komissio voi myös pyytää asianomaiselta 
valtiolta lisätietoja. Kyseiset lisätiedot on 
toimitettava komissiolle kuukauden 
kuluessa pyynnön esittämispäivästä.

2. Komissio arvioi 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen ja pyytämiensä tai muuten haltuunsa 
saamiensa lisätietojen perusteella, 
täyttyvätkö tämän asetuksen mukaisen 
rahoitusavun myöntämisehdot.

2. Komissio arvioi 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen ja pyytämiensä tai muuten haltuunsa 
saamiensa lisätietojen perusteella, 
täyttyvätkö tämän asetuksen mukaisen 
rahoitusavun myöntämisehdot.

Jos asianomainen valtio toimittaa 
ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
lisätietoja omasta aloitteestaan, ne on 
toimitettava komissiolle kahden kuukauden 
kuluessa hakemuksen jättöpäivästä.

Arviointi suoritetaan mahdollisimman 
nopeasti ja viimeistään kaksi viikkoa 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen saamisen 
jälkeen.

Jos asianomainen valtio kuitenkin 
toimittaa ensimmäisen alakohdan 
soveltamiseksi lisätietoja komission 
pyynnöstä, ne on toimitettava komissiolle 
yhden kuukauden kuluessa pyynnön 
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esittämispäivästä.

(5 artiklan 1 kohdan kolmas ja neljäs alakohta ovat uusia, vaikkakin ne vastaavat osittain 
komission ehdotuksen 2 kohtaa.)

Perustelu

Menettelyjä on välttämättä nopeutettava ottaen huomioon viivästymisestä vuonna 2005 
saadut huonot kokemukset.

Tarkistus 8
6 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
nojalla maksettavan ennakkorahoituksen 
määrä on viisi prosenttia 5 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettujen arvioitujen 
kustannusten kokonaismäärästä, mutta 
kuitenkin enintään kolme miljoonaa euroa.

2. Edellä 1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
nojalla maksettavan ennakkorahoituksen 
määrä on enintään viisi prosenttia 5 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen 
arvioitujen kustannusten kokonaismäärästä, 
mutta kuitenkin enintään viisi miljoonaa 
euroa.

Perustelu

Ennakkorahoituksen ei aina tarvitse olla täsmälleen viisi prosenttia.

Tarkistus 9
7 artiklan 1 kohta

1. Komissio määrittää mahdollisimman pian 
5 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyn 
arvioinnin perusteella tarvittavan 
rahoitusavun määrän tai sen 
tarpeettomuuden ja myöntää avun 
käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa.

1. Komissio määrittää mahdollisimman pian 
kahden viikon kuluessa 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tehdyn arvioinnin perusteella 
tarvittavan rahoitusavun määrän tai sen 
tarpeettomuuden ja myöntää avun 
käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa.

Määrä saa olla enintään 50 prosenttia 
5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetuista arvioiduista 
kokonaiskustannuksista.

Määrä saa olla enintään 50 prosenttia 
5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetuista arvioiduista 
kokonaiskustannuksista.

Liitteenä olevat 8 artiklassa tarkoitetut
määrärahoja koskevat ehdotukset 
valmistellaan samanaikaisesti tarpeellisen 
määrän määrittämisen kanssa, ja komissio 
esittelee ne yhtä aikaa.
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Aiemmissa kohdissa esitettyjen 
määräaikojen mukaisesti rahaston 
rajoitusvarojen käyttöönoton edellytyksenä 
olevat ehdotukset on tehtävä viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen valtio jättää hakemuksensa.

Perustelu

Menettelyjä on ehdottomasti nopeutettava ottaen huomioon viivästyksistä vuonna 2005 saadut 
huonot kokemukset.

Tarkistus 10
8 artiklan 2 kohta

2. Kun budjettivallankäyttäjä antaa 
määrärahat käyttöön, komissio tekee 
myöntämispäätöksen, jossa otetaan 
huomioon 6 artiklan 1 kohdan nojalla 
mahdollisesti maksettu ennakkorahoitus.

2. Edellyttäen, että budjettivallankäyttäjä 
antaa määrärahat käyttöön, komissio tekee 
myöntämispäätöksen, jossa otetaan 
huomioon 6 artiklan 1 kohdan nojalla 
mahdollisesti maksettu ennakkorahoitus.

Perustelu

Vaikka tästä kohdasta ei käytännössä ehkä aiheudukaan ongelmia, ei ole itsestäänselvää, että 
määrärahat annetaan aina käyttöön, kuten lainsäädäntötekstin muotoilu antaa ymmärtää. 



PE 362.628v03-00 10/10 AD\601945FI.doc

FI

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
unionin solidaarisuusrahastosta

Viiteasiakirjat KOM(2005)0108 – C6 0093/2005 – 2005/0033(COD)
Asiasta vastaava valiokunta REGI
Lausunnon antanut valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)
BUDG
27.9.2005

Tehostettu yhteistyö – ilmoitettu 
istunnossa (pvä)

ei

Valmistelija
Nimitetty (pvä)

Janusz Lewandowski
26.10.2005

Alkuperäinen valmistelija
Valiokuntakäsittely 31.1.2006 20.2.2006
Hyväksytty (pvä) 20.2.2006
Lopullisen äänestyksen tulos +:

–:
0:

23

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Bárbara Dührkop 
Dührkop, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, 
Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta D. 
Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Alain Lamassoure, 
Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, 
Gérard Onesta, Esko Seppänen, László Surján, Kyösti Virrankoski,
Ralf Walter

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (178 art. 2 kohta)
Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä 
kielellä)

...


