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Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Komissio antoi 22.5.2019 ehdotuksen (COM (2019) 206 final) neuvoston ja parlamentin
päätökseksi solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Romanian, Italian ja Itävallan
hakemuksiin sekä niihin liittyvän lisätalousarvioesityksen 3/2019 (COM (2019) 205
final). Asiaa on käsitelty neuvoston budjettikomiteassa toukokuussa ja neuvoston kanta
olisi tarkoitus vahvistaa kirjallisessa menettelyssä syyskuun alussa.
Suomen kanta
Suomi voi tukea komission ehdotusta solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tukea
hakeneiden maiden luonnonkatastrofialueiden avustamiseksi ja voi lisäksi hyväksyä
siihen liittyvän lisätalousarvioesityksen 3/2019.
Pääasiallinen sisältö
Lisätalousarvioesitys 3/2019
Lisätalousarvioesitys nro 3 vuoden 2019 talousarvioon kattaa yhteensä noin 294
miljoonan euron käyttöönoton Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta maksusitoumusja
maksumäärärahoina.
Solidaarisuusrahaston
varojen
käyttöönotto
liittyy
luonnonkatastrofien aiheuttamien tuhojen paikkaamiseen Romaniassa, Italiassa ja
Itävallassa, joiden osalta komissio on vastaanottanut asiaankuuluvat hakemukset.
Solidaarisuusrahasto määritellään rahoituskehysasetuksen1 artiklassa 10.
Komissio ehdottaa lisätalousarviolla muutoksia seuraaviin budjettilinjoihin (summat
euroina):
Budjettilinja

13 06 01

Nimi

Sitoumusmäärär
ahat

Apu jäsenvaltioille sellaisen
suuren luonnonkatastrofin
yhteydessä, jolla on vakavia
vaikutuksia elinoloihin,
luonnonympäristöön tai
talouselämään

293 551 794

Maksumäärärahat

293 551 794

1 NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan
monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta

YHTEENSÄ

2(5)
293 551 794

293 551 794

Budjettilinjaa 13 06 01 siis vahvistetaan yllä olevan mukaisesti noin 293,6 miljoonalla
eurolla sekä sitoumus- että maksumäärärahoina.
Vuoden alussa solidaarisuusrahastossa oli varoja noin 851,1 miljoonaa euroa, mikä
koostui vuodelta 2018 siirtyvistä varoista (noin 265,3 miljoonaa euroa) sekä vuodelle
2019 käytettävissä olevasta osuudesta noin 585,8 miljoonaa euroa.
Tässä vaiheessa vuotta suurin käytettävissä oleva summa olisi noin 704,6 miljoonaa
euroa, kun on otettava huomioon rahoituskehysasetuksen asettama vaatimus jättää sivuun
vähintään 25 % (= noin 146,5 miljoonaa euroa) ko. vuoden solidaarisuusrahaston
varoista lokakuun 1. päivään kuluvaa vuotta asti.
Jos nyt esitetty hakemus solidaarisuusrahaston mobilisoimiseksi ja asiaan liittyvä
lisätalousarvioesitys hyväksytään ehdotetun laisena, jää solidaarisuusrahastoon varoja
käytettäväksi ennen lokakuun ensimmäistä päivää vielä noin 411,1 miljoonaa euroa.
Romanian, Italian ja Itävallan hakemukset solidaarisuusrahaston varojen mobilisoimiseksi
Romanian hakemuksen taustalla on maan koillisosien epätavallisen runsaiden sateiden
aiheuttamat tulvat kesällä 2018. Italian hakemus koskee loka-marraskuun 2018 aikana
tapahtuneita tuhoja, jotka johtuivat epätavallista runsaimpien sateiden aiheuttamista
tulvista ja maanvyöryistä. Sama äärimmäinen sääilmiö loka-marraskuussa 2018 vaikutti
myös Etelä-Itävaltaan, minkä vuoksi myös Itävalta hakee solidaarisuusrahastosta tukea.
Komission mukaan hakemukset täyttävät solidaarisuusrahaston varojen myöntämiselle
asetetut vaatimukset ja esittää rahaston varojen käyttöönottoa korvaamaan em. maissa
tapahtuneiden luonnonkatastrofien aiheuttamia tuhoja.
Tarkemmin komission esitys muodostuu alla olevan taulukon mukaisesti:

Välittömät
vahingot
(EUR)

Sovellettava
mittavan
katastrofin
kynnysarvo
(EUR)

2,5 %
välittömistä
vahingoista
kynnysarvoo
n asti (EUR)

6%
välittömistä
vahingoista
kynnysarvon
ylittyessä
(EUR)

Ehdotetun
tuen
kokonaismää
rä (EUR)

Ennakko
maksua
maksettu
(EUR)

986 378 000

8 192 300

-

8 192 300

0

Katastrofi

Katastrofin
määrite

ROMANIA

Alueellinen
(Art. 2(3))

327 692 000

ITALIA

Mittava
(Art. 2(2))

6 630 276 000

3 446 057 000

86 151 425

191 053 170

277 204 595

0

326 196 000

2 118 701 000

8 154 899

-

8 154 899

0

293 551 794

0

ITÄVALTA

Naapurivalt
io
(Art. 2(4))

YHTEEN
SÄ

EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely

3(5)
SEUT 314; Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus 106 A artikla; erityinen
lainsäätämisjärjestys, määräenemmistö neuvostossa
NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) N:o 2012/2002, annettu 11 päivänä
marraskuuta 2002, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustaminen
Käsittely Euroopan parlamentissa
Lisätalousarvio edellyttää neuvoston ja parlamentin käsittelyä. Asian käsittelystä
Euroopan parlamentissa vastaa budjettivaliokunta. Käsittelyn aikataulu parlamentissa
riippuu uuden parlamentin valiokuntien järjestäytymisestä. Todennäköistä on, että
parlamentin päätös asiassa voidaan saada aikaisintaan syyskuussa.
Kansallinen valmistelu
EU 34 (budjetti- ja hallintoasiat) -jaosto 10.6.2019
Eduskuntakäsittely
Asia saatetaan eduskunnan käsiteltäväksi tällä E-kirjeellä.
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Lisätalousarvioesityksellä ei ole vaikutusta kansalliseen lainsäädäntöön tai Ahvenanmaan
asemaan.
Taloudelliset vaikutukset
Tällä lisätalousarvioesityksellä esitetään käyttöönotettavaksi solidaarisuusrahaston varoja
noin 294 miljoonalla eurolla sekä sitoumus- että maksumäärärahoina. Suomen
laskennallinen maksuosuus käyttöönotettavista maksumäärärahoista olisi noin 4,4
miljoonaa euroa.
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Asian lopullinen hyväksyminen tapahtunee Suomen puheenjohtajuuskaudella. Ehdotettu
lisätalousarvio ei ole Suomen kannalta ongelmallinen.
Suomi toimii puheenjohtajakaudellaan puolueettomana välittäjänä kompromisseja
hakien. Tämä tarkoittaa tasapuolista suhtautumista kaikkiin jäsenmaihin. Toimiessaan
puheenjohtajana Suomi esittää yhteisiä ratkaisuja.
Asiakirjat
COM (2019) 205 final
COM (2019) 206 final
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
VM/BO Vesa Kulmala puh. +358 50 597 7548, vesa.kulmala@vm.fi
EUTORI-tunnus
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