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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin 
solidaarisuusrahastosta
(KOM(2005)0108 – C6-0093/2005 – 2005/0033(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2005)0108)1

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 159 
artiklan 3 kohdan ja 181 a artiklan 2 kohdan, joiden perusteella komissio on tehnyt 
ehdotuksensa (C6–0093/2005),

– ottaa huomioon 5. syyskuuta 2002 antamansa päätöslauselman Keski-Euroopan 
tulvakatastrofeista2,

– ottaa huomioon 8. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman tämän kesän 
luonnononnettomuuksista (tulipaloista ja tulvista) Euroopassa3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena, kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission ehdotus Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1a) Solidaarisuusrahasto antaa yhteisölle 
toimintamahdollisuuksia 
suurkatastrofeissa tai kriisitilanteissa. 
Rahaston tuella unioni pystyy toimimaan

  
1 Ei ole vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
2 EUVL C 272 E, 13.11.2003, s. 471.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0334.
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paremmin ja määrätietoisemmin niillä
aloilla, joilla kansalaiset odottavat 
unionilta toimia. Siitä syystä on 
kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, 
että rahaston soveltamisala ja 
kokonaismäärärahat ovat keskenään 
johdonmukaisia, jotta yhteisö voi kaikissa 
olosuhteissa laajentuneessa ja yhä 
laajenevassa unionissa täyttää 
kansalaisten odotukset. Se tarkoittaa 
toisaalta, että on vältettävä soveltamisalan 
liikaa laajentamista, ja toisaalta, että 
yhteisöllä on selkeästi määritellyillä 
soveltamisaloilla myös vaikeina 
kriisivuosina riittävästi varoja 
käytettävissään.

Perustelu

Uuden solidaarisuusrahaston soveltamisala laajenee temaattisesti ja itse asiassa
maantieteellisesti liittymisneuvottelujen alettua uusien valtioiden, kuten Turkin kanssa. 
Samaan aikaan kokonaismäärärahat ovat pysyneet ennallaan. Siihen liittyy riski, että 
kansalaiset odottavat unionilta jotain, mikä ei ole toteutettavissa. Riski on torjuttava varojen 
joustavalla käsittelyllä sekä selkeästi määritellyllä soveltamisalalla.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Suurkatastrofit tai kriisitilanteet voivat 
johtua luonnonoloista, teollisista tai 
teknologisista tapahtumista, joihin 
kuuluvat myös merten saastuminen ja 
säteilyvaarat, kansanterveydellisistä 
hätätilanteista tai terrori-iskuista.
Olemassa olevien taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistävien 
välineiden avulla voidaan rahoittaa toimia 
riskien ehkäisemiseksi ja tuhoutuneiden 
infrastruktuurien korjaamiseksi. Neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 2012/2002 perustetun 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
avulla yhteisö voi auttaa väestön 
välittömien tarpeiden mukaisten 
pelastuspalvelujen käynnistämisessä ja 
edistää tärkeimpien tuhoutuneiden 
infrastruktuurien kunnostamista lyhyellä 
aikavälillä, jotta katastrofeista kärsineiden 
alueiden taloudellinen toiminta voidaan 

(3) Suurkatastrofit tai kriisitilanteet voivat 
johtua luonnonoloista, teollisista tai 
teknologisista tapahtumista, joihin 
kuuluvat myös merten saastuminen ja 
säteilyvaarat, tai terrori-iskuista. Olemassa 
olevien taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta edistävien välineiden 
avulla voidaan rahoittaa toimia riskien 
ehkäisemiseksi ja tuhoutuneiden 
infrastruktuurien korjaamiseksi. Neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 2012/2002 perustetun 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
avulla yhteisö voi auttaa väestön 
välittömien tarpeiden mukaisten 
pelastuspalvelujen käynnistämisessä ja 
edistää tärkeimpien tuhoutuneiden 
infrastruktuurien kunnostamista lyhyellä 
aikavälillä, jotta katastrofeista kärsineiden 
alueiden taloudellinen toiminta voidaan 
elvyttää. Nykyinen rahasto on kuitenkin 
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elvyttää. Nykyinen rahasto on kuitenkin 
rajoittunut lähinnä luonnonkatastrofeihin.
Olisi säädettävä myös yhteisön 
mahdollisuudesta toimia kriisitilanteissa, 
joiden syyt eivät liity luonnonoloihin.

rajoittunut lähinnä luonnonkatastrofeihin. 
Olisi säädettävä myös yhteisön 
mahdollisuudesta toimia kriisitilanteissa, 
joiden syyt eivät liity luonnonoloihin.

Perustelu

Ennaltaehkäisevien toimien rahoitus kansanterveyden alalla on varmasti toivottavaa, mutta 
yhteisön ei tule rahoittaa niitä katastrofirahastolla, jolla pyritään korjaamaan julkiselle 
omaisuudelle aiheutuneita välittömiä materiaalisia vahinkoja. Se vesittäisi rahaston tarkan 
soveltamisalan.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Toissijaisuusperiaatteen mukaan tämän 
asetuksen mukaisten toimien olisi 
koskettava ainoastaan suurkatastrofeja. Ne 
olisi määriteltävä alan mukaan.
Jonkinasteinen poliittinen 
arviointimahdollisuus olisi kuitenkin 
sallittava, jotta voidaan reagoida
tilanteissa, joiden seuraukset ovat 
erityisen vakavia mutta joita ei niiden 
luonteen vuoksi voida arvioida
yksinomaan fyysisten vahinkojen 
perusteella, mikä koskee erityisesti 
merkittäviä terveyskriisejä ja terrori-
iskuja. Saarien ja syrjäisimpien alueiden 
kaltaisten syrjäisten ja eristyneiden 
alueiden erityistilanne otetaan huomioon.

(5) Toissijaisuusperiaatteen mukaan tämän 
asetuksen mukaisten toimien olisi 
koskettava ainoastaan suurkatastrofeja. Ne 
olisi määriteltävä alan mukaan. Terrori-
iskun tapauksessa yhteisön olisi voitava 
reagoida myös tilanteissa, joissa 
materiaaliset vahingot eivät täytä 
rahaston käyttöönoton määrällisiä 
perusteita mutta joiden seuraukset ovat 
niin vakavia, että yhteisön solidaarisuutta 
tarvitaan. Saarien ja syrjäisimpien alueiden 
kaltaisten syrjäisten ja eristyneiden 
alueiden erityistilanne otetaan huomioon.

Perustelu

Ei ole hyväksyttävää, että täysin määrittelemätön poliittinen harkintavalta riittää rahaston 
käyttöönottoon. Yhteisön on kuitenkin kyettävä osoittamaan solidaarisuutta antaakseen 
poliittisen signaalin, kun johonkin jäsenvaltioon kohdistuu vakava terrori-isku. 
Poikkeuksellisissa olosuhteissa materiaalisten vahinkojen ei välttämättä tarvitse ylittää 
rahaston käyttöönoton määrällistä perustetta. Ennaltaehkäisevät toimet kansanterveyden 
alalla ovat toivottavia, mutta yhteisön ei tule rahoittaa niitä katastrofirahaston avulla. Se 
vesittäisi rahaston tarkan soveltamisalan.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 10 kappale
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(10) On tarpeen varmistaa huolellinen 
varainhoito, jotta yhteisö pystyy 
osallistumaan toimintaan myös siinä 
tapauksessa, että saman vuoden aikana 
tapahtuu useampia suurkatastrofeja.

(10) On tarpeen varmistaa huolellinen 
varainhoito, jotta yhteisö pystyy 
osallistumaan toimintaan myös siinä 
tapauksessa, että saman vuoden aikana tai 
kahtena peräkkäisenä vuonna tapahtuu 
useampia suurkatastrofeja.

Perustelu

Rahaston maantieteellistä ja temaattista soveltamisalaa on laajennettava, eli on lisättävä 
sellaisten tilanteiden määrää, joissa rahasto voidaan ottaa käyttöön. Samaan aikaan ei 
kuitenkaan ole mahdollista lisätä rahaston kokonaismäärärahoja. Tämän ristiriidan 
korjaamiseksi varainhoidon joustavuutta on parannettava, jotta unioni säilyisi 
toimintakykyisenä myös kahtena peräkkäisenä ankarana katastrofivuonna.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Tämän asetuksen mukaisen tuen 
maksu- ja käyttömenettelyissä olisi 
otettava huomioon tilanteen kiireellisyys.
Tämän vuoksi myönnetyn rahoitusavun 
käytölle olisi asetettava määräaika.

(12) Tämän asetuksen mukaisen tuen 
maksu- ja käyttömenettelyissä olisi 
otettava huomioon tilanteen kiireellisyys.
Tämän vuoksi myönnetyn rahoitusavun 
käytölle olisi asetettava realistinen
määräaika.

Perustelu

Määräaikojen on vastattava katastrofin aiheuttamia olosuhteita.

Tarkistus 6
1 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) kansanterveydelliset hätätilanteet, Poistetaan.

Perustelu

Soveltamisalaa ei saa laajentaa liikaa. Se heikentäisi yhteisön toimintakykyä 
solidaarisuusrahaston keskeisillä aloilla, joilla unioni haluaa osoittaa solidaarisuutta 
rahoitusavulla. Ennaltaehkäisevät toimet kansanterveyden alalla on varmasti toivottavia, 
mutta yhteisön ei tule rahoittaa niitä katastrofirahastolla, jolla pyritään korjaamaan julkiselle 
omaisuudelle aiheutuneita välittömiä materiaalisia vahinkoja. Se vesittäisi rahaston tarkan 
soveltamisalan.

Tarkistus 7
2 artiklan 2 kohta
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Vaikka nämä määrälliset perusteet eivät 
täyttyisikään, komissio voi kuitenkin 
poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa tunnustaa, että 
tukikelpoisen valtion alueella on 
tapahtunut suurkatastrofi.

Terrori-iskun tapauksessa komissio voi 
yhdessä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston kanssa kuitenkin 
poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa tunnustaa, että 
tukikelpoisen valtion alueella on 
tapahtunut suurkatastrofi, vaikka 
määrälliset perusteet eivät täytykään.

Perustelu

Terrori-iskuilla voi olla väestöön ja infrastruktuurien toimintaan vakavia vaikutuksia, joita ei 
voida mitata pelkästään materiaalisilla vahingoilla. EU:lla olisi oltava mahdollisuus antaa 
vahva poliittinen osoitus solidaarisuudesta ottamalla rahasto käyttöön, jos jäsenvaltio on 
joutunut poikkeuksellisesti terrori-iskun kohteeksi. Ei ole kuitenkaan hyväksyttävää, että 
pelkkä komission poliittinen harkintavalta riittää rahaston käyttöönottamiseksi ilman 
määrällisen perusteen täyttymistä.

Tarkistus 8
4 artiklan b kohta

b) nopea lääkintäapu ja toimenpiteet 
väestön suojelemiseksi välittömiltä 
terveysuhkilta, myös hätätilanteessa 
loppuneiden rokotteiden, lääkkeiden, 
lääkinnällisten tuotteiden ja laitteiden 
korvaaminen;

Poistetaan.

Perustelu

Soveltamisalaa ei saa laajentaa liikaa. Se heikentäisi yhteisön toimintakykyä 
solidaarisuusrahaston keskeisillä aloilla, joilla unioni haluaa osoittaa solidaarisuutta 
rahoitusavulla. Ennaltaehkäisevät toimet kansanterveyden alalla on varmasti toivottavia, 
mutta eivät kuulu välineeseen, jolla pyritään jälleenrakennukseen ja ihmisten hädän 
lievitykseen kriisi- ja katastrofialueilla.

Tarkistus 9
11 artiklan 2 kohta

2. Tuensaajavaltioiden on haettava kaikki 
mahdolliset korvaukset kolmansilta 
osapuolilta.

2. Periaatteessa erityisesti teollisissa ja 
teknologisissa katastrofeissa on 
sovellettava aiheuttamisperiaatetta. 
Tuensaajavaltioiden on osoitettava 
hakevansa kaikki mahdolliset korvaukset 
kolmansilta osapuolilta.
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Perustelu

On varmistettava, ettei solidaarisuusrahasto johda siihen, että katastrofin aiheuttajat 
vapautuvat vastuusta. Jäsenvaltioita on siksi kehotettava luomaan tehokkaat oikeudelliset 
puitteet ja oikeusjärjestelmä, joka varmistaa vastuuvelvollisuuden säilymisen teollisissa 
katastrofeissa mahdollisimman pitkälle.

Tarkistus 10
15 artikla

1. Jos rahastoa varten kyseisenä vuonna 
käytössä olevat varat eivät hetkellä, jona 8 
artiklan mukainen ehdotus tehdään, ole 
riittävät tarvittavana pidettyyn 
rahoitusapuun, komissio voi ehdottaa, että 
erotus rahoitetaan rahastoa varten 
seuraavana vuonna käytössä olevista 
määrärahoista.

1. Jos rahastoa varten kyseisenä vuonna 
käytössä olevat varat eivät hetkellä, jona 8 
artiklan mukainen ehdotus tehdään, ole 
riittävät tarvittavana pidettyyn 
rahoitusapuun, komissio voi ehdottaa, että 
erotus rahoitetaan rahastoa varten kahtena
seuraavana vuonna käytössä olevista 
määrärahoista.

2. Katastrofin tapahtumisvuoden ja sitä 
seuraavan vuoden rahaston vuotuisen 
talousarvion kokonaismäärää ei saa 
missään tapauksessa ylittää.

2. Katastrofin tapahtumisvuoden ja kahden 
sitä seuraavan vuoden rahaston vuotuisen 
talousarvion kokonaismäärää ei saa 
missään tapauksessa ylittää.

Perustelu

Rahaston maantieteellistä ja temaattista soveltamisalaa on laajennettava, eli on lisättävä 
sellaisten tilanteiden määrää, joissa rahasto voidaan ottaa käyttöön. Samaan aikaan ei 
kuitenkaan ole mahdollista lisätä rahaston kokonaismäärärahoja. Tämän ristiriidan 
korjaamiseksi on parannettava varainhoidon joustavuutta. Normaalitapauksessa maksetaan 
vain murto-osa vuosittaisesta yhden miljardin euron enimmäismäärästä. Jotta unioni 
säilyttää toimintakykynsä myös ääritilanteessa ylittämättä rahoituskehystään, olisi 
enimmäismäärä laskettava kolmelta vuodelta kahden vuoden sijasta.

Tarkistus 11
17 artiklan 2 kohta

2. Jos tuensaajamaa ei ole noudattanut 10 
artiklan 3 kohdan säännöksiä, komissio voi 
vaatia, että tuensaajamaa palauttaa saadun 
rahoitusavun osittain tai kokonaan.

2. Jos tuensaajamaa ei ole noudattanut 10 
artiklan 3 kohdan tai 11 artiklan 2 kohdan
säännöksiä, komissio voi vaatia, että 
tuensaajamaa palauttaa saadun 
rahoitusavun osittain tai kokonaan.
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Perustelut

Siinä tapauksessa, että tuensaajavaltio ei ole hakenut kaikkia mahdollisia korvauksia 
kolmansilta osapuolilta (mikä voi yleensä kestää kauan), komissiolla on oltava 
käytettävissään tehokkaita rangaistuksia laiminlyönnin havaitessaan.
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PERUSTELUT

Tausta ja lähtökohta
Kesällä 2002 tapahtuneiden tuhoisien tulvien jälkeen yhteisö perusti nopeasti uuden välineen, 
niin kutsutun solidaarisuusrahaston, rahoitusavun antamiseksi jäsenvaltioille ja alueille, joissa 
on tapahtunut suuria luonnonkatastrofeja.

Vuodesta 2002 lähtien solidaarisuusrahastosta on annettu rahoitusapua 16 kertaa. Siten on 
osoitettu, että tällaista tukea tarvitaan.
Nykyistä välinettä on kuitenkin parannettava rahoituksen käsittelyn optimoimiseksi, 
soveltamisalan sopeuttamiseksi uusiin haasteisiin ja väärienkäytösten välttämiseksi. 
Neuvoston on komission ehdotuksesta tarkistettava nykyinen asetus viimeistään 
31. joulukuuta 2006.
Ehdotus tarkistetusta solidaarisuusrahastosta sisältää kronologisessa järjestyksessä yhteisön 
toimia, joilla pyritään torjumaan luonnonkatastrofeja ja teollisuusonnettomuuksia, 
terveydellisiä uhkia ja terrori-iskuja:

• Katastrofeja ehkäistään ennakolta rakennerahastoilla, joilla osallistutaan esimerkiksi 
tulvia koskevien ennaltaehkäisevien toimien rahoitukseen.

• Jotta katastrofitilanteessa voidaan antaa välittömästi hätäapua, komissio ehdottaa 
asetusta hätävalmiuden ja nopean toiminnan välineestä.

• Katastrofin välittömästi aiheuttamien vahinkojen tilapäiseen korjaamiseen 
suunnattujen julkisten menojen yhteisvastuulliseen kattamiseen on tietyin ehdoin 
voitava käyttää solidaarisuusrahastoa.

Välineellä huolehditaan siitä, että EU toimenpiteillään käsittelee unionin kansalaisten etuja 
paremmin. Siten se edistää unionin kansalaisten odotusten ja yhteisön politiikkojen välisen 
kuilun supistamista.

Komission ehdotus
Tähän mennessä EU:lla ei ole ollut mahdollisuutta antaa rahoitusapua ihmisille ja alueille, 
joita on kohdannut kriisitilanne – teollisuusonnettomuus (kuten Prestigen 
tankkerionnettomuus) tai terrori-isku (kuten heinäkuussa 2005 Lontoossa ja maaliskuussa 
2004 Madridissa) – osallistuakseen vahinkojen välittömän korjaamisen aiheuttamiin 
kustannuksiin.

Nojautuen nykyiseen solidaarisuusrahastoon, jolla käsitellään vain luonnonkatastrofeja, 
komissio ehdottaa aiheenmukaisen soveltamisalan ulottamista:

• terrori-iskuihin

• teollisiin ja teknologisiin katastrofeihin

• kansanterveydellisiin hätätilanteisiin kuten pandemioihin.
Solidaarisuusrahaston maantieteellinen soveltamisala (jäsenvaltiot tai Euroopan unionin 
jäsenyydestä neuvottelevat valtiot) säilyy virallisesti ennallaan, mutta laajenee tosiasiallisesti 
siksi, että jäsenyysneuvottelut on aloitettu jo kahden uuden valtion (Turkin ja Kroatian) 
kanssa.
Komissio aikoo uudella ehdotuksellaan parantaa rahaston käyttöönoton avoimuutta 
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muuttamalla perusteita seuraavasti:

• rahaston käyttöönottokynnyksen laskeminen nykyisestä 0,6 prosentista kansallisesta 
bruttokansantulosta 0,5 prosenttiin tai 3 miljardista eurosta 1 miljardiin euroon

• perusteen ”poikkeuksellinen alueellinen katastrofi” poistaminen

• poliittinen peruste odottamattomia ja poikkeuksellisia tapauksia varten.
Rahaston tehokkaampi ja nopeampi täytäntöönpano taataan seuraavilla toimilla:

• nopeampi apu kyseisille jäsenvaltioille myöntämällä ennakkorahoitusta, joka on 
5 prosenttia vahinkojen kokonaismäärästä

• määräaikojen käyttöönottaminen rahaston käyttöönoton jokaiselle vaiheelle 
viivästyksien välttämiseksi

• teknisen avun talousarvion käyttöönottaminen ylärajana 0,20 prosenttia kyseisen 
vuoden käytettävissä olevista varoista.

Rahastoa ei voida yhdistää muihin rahoituslähteisiin eikä se saa ylittää 50 prosenttia 
kyseiselle valtiolle koituvien vahinkojen kokonaismäärästä.

Esittelijän ehdotukset
Esittelijä on komission kanssa samaa mieltä siitä, että solidaarisuusrahasto on mukautettava 
muuttuneisiin haasteisiin ja että sen soveltamisessa on parantamisen varaa.

Hän pitää komission ehdotusta myönteisenä mutta katsoo, että ehdotukseen on sisällytettävä 
joitakin muutoksia.

Laajentuneen soveltamisalan tarkka rajaaminen
Esittelijä on periaatteessa tyytyväinen temaattisen soveltamisalan laajentamiseen. Unioni saa 
siten kipeästi kaivattuja toimintamahdollisuuksia kriisitilanteissa, jotka vastaavat uudenlaisia 
uhkakuvia: dramaattisia teollisuusonnettomuuksia, kuten tankkerionnettomuuksia, tai terrori-
iskuja.

Solidaarisuusrahaston soveltamisalaa ei saa kuitenkaan laajentaa liikaa, jottei herätettäisi 
vääriä odotuksia. Ennaltaehkäisevät toimet kansanterveyden alalla on varmasti toivottavia, 
mutta eivät kuulu välineeseen, jolla pyritään jälleenrakennukseen ja ihmisten hädän 
lievitykseen kriisi- ja katastrofialueilla. Kansanterveyspolitiikan alalla jäsenvaltioilla on 
toimivalta valmistautua pandemiaan asianmukaisella tavalla.

Kokonaismäärärahojen kohtuullinen joustavuus
Esittelijä haluaa painottaa, että laajennetun maantieteellisen ja temaattisen soveltamisalan 
välillä on vallittava tietty yhdenmukaisuus. Toisaalta solidaarisuusrahaston on katettava uudet 
kriisitilanteet ja toisaalta se on voitava ottaa käyttöön myös Turkissa ja Kroatiassa, jotka 
käyvät nyt jäsenyysneuvotteluja. Tämä on huomionarvoinen seikka varsinkin Turkin osalta, 
koska Turkissa on paljon asukkaita ja se sijaitsee maanjäristyksille alttiilla alueella.

Komission tietojen mukaan tosiasiassa tarvittavat varat vaihtelevat vuosittain huomattavasti 
(2002: 728 000 miljoonaa euroa; 2004: 19 600 miljoonaa euroa) ja olivat vuonna 2004 reilusti 
enimmäismäärän alapuolella. Kuitenkaan ei voida jättää laskuista sitä, että äärimmäisinä 
katastrofivuosina rahoituksen tarve olisi entistä huomattavasti laajemman soveltamisalan takia 
enemmän kuin vuosittainen miljardi euroa. Siksi rahaston kokonaismäärärahojen on oltava 
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tarpeeksi joustavia, jotta tällaisiin tilanteisiin voidaan reagoida riittävästi.

Esittelijä ehdottaa siitä syystä, että poikkeuksellisen vaikeana katastrofivuonna voidaan 
käyttää kahden seuraavan vuoden varoja. Kolmen peräkkäisen vuoden sisällä talousarvion 
ylärajaa, kolme kertaa vuosittainen miljardi euroa, ei saa ylittää.

Käyttöönoton tiukat kriteerit
Komissio haluaisi parantaa käyttöönottoperusteiden avoimuutta uudella 
solidaarisuusrahastolla. Siksi se kannattaa pieniä katastrofeja koskevien poikkeusten 
poistamista laskemalla samalla kynnysarvoa. Esittelijä katsoo, että molemmat toimet ovat 
kiinteässä yhteydessä toisiinsa ja että pieniä katastrofeja koskeva poikkeus voidaan poistaa 
vain siinä tapauksessa, että raja-arvoa komission ehdotuksen mukaisesti lasketaan 
huomattavasti.
Tässä yhteydessä on kuitenkin käsittämätöntä, että komissiolle jätetään kaikki poliittinen 
harkintavalta. Ei voida hyväksyä sitä, että tarkemmin määrittelemättömissä poikkeuksellisissa 
katastrofeissa, myös silloin kun miljardin euron tai 0,5 prosentin bruttokansantulosta 
määrällinen kynnysarvo ei täyty, komissio voi katsoa katastrofin olevan tukikelpoinen.
Tietty määrä poliittista harkintavaltaa ottaa rahasto käyttöön poikkeusoloissa, silloinkin kun 
määrälliset kriteerit eivät täyty, olisi myönnettävä vain terrori-iskujen tapauksiin. Terrori-
iskut saattavat aiheuttaa vain vähän materiaalista vahinkoa mutta huomattavasti inhimillistä 
kärsimystä, ja niillä voi olla vaikeita psykologisia vaikutuksia. Siksi unionin olisi komission 
aloitteesta ja yksissä neuvoin neuvoston ja Euroopan parlamentin kanssa voitava ottaa rahasto 
käyttöön tällaisissa tapauksissa poliittisen solidaarisuuden merkkinä.

Aiheuttajaperiaatteen tiukempi soveltaminen
Rahasto olisi otettava käyttöön vain silloin, kun kukaan muu, varsinkaan kriisin aiheuttaja, ei 
voi maksaa vahinkoja. Se tarkoittaa sitä, että rahasto otetaan käyttöön vain silloin, kun kolmas 
osapuoli ei voi ottaa vastuuta vahingoista.

Jäsenvaltiot ovat velvollisia vaatimaan korvauksia kolmannelta osapuolelta, erityisesti 
teollisissa katastrofeissa. Se olisi ilmaistava asetuksessa entistä selkeämmin. Jos tulee ilmi, 
että valtio ei ole riittävän ponnekkaasti hakenut korvauksia aiheuttajalta, on komissiolla oltava 
myös seuraamusmahdollisuuksia maksujen takaisin perimiseksi.


