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Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi
unionin vuoden 2020 yleisestä talousarviosta
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PERUSTELUT
Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2 päivänä
joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/20131 ja erityisesti
sen 10 artiklan nojalla Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta voidaan ottaa käyttöön
varoja vuosittain enintään 500 000 000 euroa (vuoden 2011 hintoina) yli rahoituskehyksen
asianomaisten otsakkeiden enimmäismäärien.
Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta
varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja
komission välisen toimielinten sopimuksen2 11 kohdassa vahvistetaan solidaarisuusrahaston
varojen käyttöönottoa koskevat menettelyt.
Rahastoon liittyvät tukikelpoisuusedellytykset vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o
2012/2002 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa3, jossa
säädetään, että talousarvioon otetaan ennakkomaksujen maksamista varten enintään
50 000 000 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina.
Komissio sisällyttää kyseiset määrät vuoden 2020 talousarvioesitykseen.
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Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi
unionin vuoden 2020 yleisestä talousarviosta
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka
ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä
marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 4 ja erityisesti sen
4 a artiklan 4 kohdan,
ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja
moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin,
neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen5 ja erityisesti sen 11 kohdan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston, jäljempänä ’rahasto’, tavoitteena on antaa
unionille mahdollisuus reagoida nopeasti, tehokkaasti ja joustavasti hätätilanteisiin
osoittaakseen solidaarisuutta katastrofialueiden väestöä kohtaan.

(2)

Rahasto ei saa ylittää 500 000 000 euron enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina),
kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/20136 10 artiklassa säädetään.

(3)

Muutetun asetuksen (EY) N:o 2012/2002 4 a artiklan 4 kohdassa säädetään, että aina
kun tämä on tarpeen sen varmistamiseksi, että budjettivarat ovat hyvissä ajoin
käytettävissä, rahastosta voidaan ottaa käyttöön varoja 50 000 000 euron
enimmäismäärään asti ennakkomaksujen maksamista varten ottamalla vastaavat
määrärahat unionin yleiseen talousarvioon.

(4)

Jotta voidaan varmistaa, että unionin vuoden 2020 yleisessä talousarviossa on
käytettävissä riittävät budjettivarat hyvissä ajoin, rahastosta olisi otettava käyttöön
50 000 000 euroa ennakkomaksujen maksamista varten.

(5)

Jotta varat saataisiin rahastosta käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi
sovellettava varainhoitovuoden 2020 alusta,
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OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla
Euroopan unionin yleisessä talousarviossa varainhoitovuodeksi 2020 otetaan käyttöön
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 50 000 000 euroa maksusitoumus- ja
maksumäärärahoina ennakkomaksujen maksamista varten.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.
Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies
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Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
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