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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos 
solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Rumunijai, Italijai ir 
Austrijai
(COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2019)0206 – C9-0005/2019), 

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, 
įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą1,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa2, ypač 
į jo 10 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo3, ypač į jo 11 punktą,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0002/2019),

1. palankiai vertina šį sprendimą, kaip Sąjungos solidarumo su nukentėjusiais nuo 
gaivalinių nelaimių Sąjungos piliečiais ir regionais ženklą;

2. pabrėžia, kad reikia nedelsiant leisti pasinaudoti iš Europos Sąjungos solidarumo fondo 
(toliau – Fondas) teikiama finansine parama regionams, 2018 m. Sąjungoje 
nukentėjusiems nuo gaivalinių nelaimių;

3. palankiai vertina 2019 m. kovo 7 d. Komisijos pasiūlymą4 iš dalies pakeisti Sąjungos 
civilinės saugos mechanizmą kaip pagrindinę priemonę ES nelaimių rizikos valdymo 
pajėgumams stiprinti, skiriant finansinį paketą 2021–2027 m. finansavimo laikotarpiui, 
atitinkantį Europos Parlamento ir Tarybos sprendime (ES) 2019/4205 nustatytą užmojų 
lygį ir laikantis 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl 2021–
2027 m. daugiametės finansinės programos6; yra įsitikinęs, kad fondas ir ES civilinės 
saugos mechanizmas turėtų būti neatsiejami nuo gaivalinių nelaimių prevencijos, 
pasirengimo joms ir reagavimo į jas valstybėse narėse;

1 OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
2 OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
3 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
4 COM(2019) 0125.
5 2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2019/420, kuriuo iš dalies keičiamas 
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 77I, 2019 3 20, p. 1).
6 P8-TA-PROV(2018)0449.
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4. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

5. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis 
būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.
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PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą 
Austrijai, Italijai ir Rumunijai

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį 
Europos Sąjungos solidarumo fondą7, ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo8, ypač į jo 11 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

1) Europos Sąjungos solidarumo fondo (toliau – Fondas) tikslas – suteikti Sąjungai 
galimybę greitai, veiksmingai ir lanksčiai reaguoti nelaimės atvejais, kad būtų 
parodytas solidarumas su gaivalinių nelaimių ištiktų regionų gyventojais; 

2) didžiausia Fondo metinė suma neturi viršyti 500 000 000 EUR (2011 m. kainomis), 
kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/20139 10 straipsnyje;

3) 2018 m. rugsėjo 7 d. Rumunija pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas dėl 
ekstremalių oro sąlygų, sukėlusių didelius potvynius;

4) 2018 m. gruodžio 20 d. Italija pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas dėl 
ekstremalių oro sąlygų;

5) 2019 m. sausio 14 d. Austrija pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas dėl 
ekstremalių oro sąlygų;

6) Rumunijos, Italijos ir Austrijos paraiškos tenkina finansinės paramos teikimo iš 
Fondo lėšų sąlygas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 4 straipsnyje;

7) todėl Fondo lėšos turėtų būti mobilizuotos siekiant suteikti finansinę paramą 
Rumunijai, Italijai ir Austrijai;

7 OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
8 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
9 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–
2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).
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8) siekiant kuo greičiau mobilizuoti Fondo lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas 
nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2019 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo 
skiriami tokie įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai:

a) Rumunijai skiriama 8 192 300 EUR suma;

b) Italijai skiriama 277 204 595 EUR suma;

c) Austrijai skiriama 8 154 899 EUR suma.

2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo … [sprendimo priėmimo data].

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

 Datą įrašo Parlamentas prieš paskelbiant sprendimą Oficialiajame leidinyje.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisija siūlo iš Europos Sąjungos solidarumo fondo (toliau – Fondas) suteikti finansinę 
paramą, susijusią su ekstremaliomis oro sąlygomis, 2018 m. pasireiškusiomis Rumunijoje, 
Italijoje ir Austrijoje.

Rumunija. Potvyniai

2018 m. vasarą dėl nuolatinių liūčių Rumunijos šiaurės rytų regione kilo didelių potvynių 
visose šešiose regiono apskrityse. Jose padaryta didelė žala infrastruktūrai, pvz., užtvankoms, 
pylimams, keliams, tiltams, vandens valymo ir kanalizacijos sistemoms, elektros energijos ir 
dujų paskirstymui, geriamojo vandens tiekimo ir drėkinimo sistemoms, mokykloms ir kitiems 
viešiesiems pastatams. Taip pat buvo patirta didelių nuostolių žemės ūkio srityje ir padaryta 
žala privatiems namų ūkiams.

Savo prašyme, kurį Komisija gavo 2018 m. rugsėjo 7 d., Rumunijos valdžios institucijos 
bendrą tiesioginę žalą įvertino 196,8 mln. EUR arba 1,24 % nukentėjusio regiono BVP, t. y. 
žala įvertinta kaip nesiekianti ribos ESSF lėšoms mobilizuoti NUTS 2 lygio regione (1,5 % 
regiono BVP). 2018 m. spalio 9 d. pateiktoje ir 2018 m. gruodžio 14 d. patikslintoje 
paraiškoje padaryta žala buvo padidinta iki 327,7 mln. EUR arba 2,07 % regiono BVP, taigi 
nelaimė laikoma regionine gaivaline nelaime, kaip apibrėžta ESSF reglamento 2 straipsnio 3 
dalyje.

Rumunijos valdžios institucijos apskaičiavo, kad bendros tinkamų finansuoti gelbėjimo ir 
atstatymo operacijų išlaidos, kaip apibrėžta reglamento 3 straipsnio 2 dalyje, siekia 
294 mln. EUR, didžiausią dalį sudaro apsauginės infrastruktūros (krantinių) sutvirtinimo ir 
transporto infrastruktūros atkūrimo išlaidos. 

Nukentėjęs regionas pagal Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų 2014–2020 m. 
finansinio laikotarpio nuostatas laikomas mažiau išsivysčiusiu regionu. Rumunijos institucijos 
nepranešė Komisijai apie ketinimą perskirti ESI fondų programų lėšas atkūrimo priemonėms. 
Avanso išmokėti neprašyta.

Atsižvelgdama į ankstesnę praktiką, Komisija siūlo taikyti 2,5 % visos tiesioginės žalos 
koeficientą byloms pagal didelės nelaimės ribą (t. y. 0,6 % BNP arba 3 mlrd. EUR 2011 m. 
kainomis, atsižvelgiant į tai, kuri suma yra mažesnė). Taigi visa siūlomos pagalbos suma 
yra 8 192 300 EUR.

Italija. Ekstremalios oro sąlygos

2018 m. rudenį ekstremalias oro sąlygas patyrė beveik visi Italijos regionai nuo šiaurės iki 
pietų, dėl jų įvyko žemės nuošliaužos, potvyniai, virto medžiai, dėl šių oro sąlygų žuvo 34 
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žmonės ir dingo 1 asmuo. Materialinė žala apėmė didelius kelių ir upių tinklų sutrikimus, žalą 
viešiesiems ir privatiems pastatams, elektros energijos ir dujų tinklų tiekimo nutraukimus ir 
didelius nuostolius ekonomikai medienos ir turizmo sektoriuose. Šios oro sąlygos 
meteorologiniu požiūriu gali būti laikomos vienu įvykiu.

2018 m. gruodžio 20 d. pateiktame ir 2019 m. kovo 27 d. atnaujintame prašyme Italijos 
valdžios institucijos pateikė 6,6 mlrd. EUR žalos (atnaujinta suma) įvertinimą, atitinkantį 
192 % Italijai taikomos ribos. Šios žalos ataskaitas patvirtino „Copernicus“ greitojo 
kartografavimo funkcijų ir Europos smarkių audrų laboratorijos duomenų bazės pranešimai. 
Taigi paraiška pateikta remiantis didelės gaivalinės nelaimės kriterijumi, nustatytu reglamento 
2 straipsnio 2 dalyje. 

Apskaičiuota, kad gelbėjimo ir atstatymo operacijų išlaidos sieks daugiau kaip 
1 700 mln. EUR, o didžiausia dalis bus skirta apsauginei infrastruktūrai sutvirtinti.

Trys iš nukentėjusių regionų (Kalabrija, Kampanija ir Sicilija) yra mažiau išsivystę regionai 
pagal ESIF, du regionai – pereinamojo laikotarpio (Abrucų ir Sardinijos) regionai, o likę 9 
regionai – labiau išsivystę regionai. Nebuvo pranešta apie siekį ESI fondų lėšas skirti 
atkūrimo priemonėms.

Remdamasi ankstesne praktika, Komisija mano, kad pagalba turėtų būti laipsniška, ir siūlo 
2,5 % koeficientą taikyti daliai, kuri yra mažesnė už „didelės stichinės nelaimės“ ribą, o 6 % – 
žalos daliai, viršijančiai šią ribinę vertę. Taigi visa siūlomos pagalbos suma yra 
277 204 595 EUR. 

Austrija. Ekstremalios oro sąlygos

2018 m. spalio mėn. Pietų Austrijos Karintijos ir Rytų Tirolio regionai nukentėjo nuo tų pačių 
meteorologinių reiškinių kaip ir Italija. Smarkios liūtys ir audros sukėlė potvynius, padarė 
didelę žalą miškams, dėl jų įvyko nuošliaužos ir buvo nutrūkęs elektros tiekimas.

2019 m. sausio 14 d. Austrijos valdžios institucijos pateikė paraišką Fondo paramai gauti ir 
2019 m. vasario 20 d. šią paraišką atnaujino. 326,2 mln. EUR siekianti bendra tiesioginių 
nuostolių suma yra mažesnė už 2018 m. Austrijai taikytą didelės nelaimės ribą, ji taip pat 
nesiekia regioninės nelaimės ribos, kuri yra 1,5 % regiono BVP. Kadangi nelaimė Austrijoje 
kilo dėl tų pačių meteorologinių sąlygų kaip ir didelė nelaimė Italijoje, paraiška gali būti 
teikiama pagal reglamento 2 straipsnio 4 dalyje aprašytą vadinamąją kaimyninės šalies 
nuostatą. 

Gelbėjimo ir atstatymo operacijų išlaidas Austrijos valdžios institucijos įvertino 
214,5 mln. EUR, didžiausią dalį sudarė priemonės upių krantinėms sutvirtinti ir dirvožemio 
erozijai išvengti. 
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Nukentėję regionai pagal ESI fondų nuostatas laikomi labiau išsivysčiusiais regionais. 
Austrijos valdžios institucijos neprašė išmokėti avanso, bet pareiškė ketinimą Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai lėšas naudoti miško atkūrimo priemonėms. 

Komisija siūlo taikyti įprastą 2,5 % koeficientą, taikomą įvykus nelaimėms pagal 
„kaimyninės šalies“ nuostatą, ir tokiu būdu sudaryti siūlomą fondo 8 154 899 EUR finansinį 
įnašą. 

Išvada

Bendra suma, kurią siūloma mobilizuoti Rumunijai, Italijai ir Austrijai, yra 
293 551 794 EUR. Siekiant, kaip siūloma, panaudoti šias lėšas, reikia atlikti 2019 m. 
biudžeto pakeitimą ir parengti taisomojo biudžeto Nr. 3/2019 projektą tam, kad minėtąja 
suma būtų padidintos biudžeto eilutės 13 06 01 „Pagalba valstybėms narėms didelės 
gaivalinės nelaimės atveju, kai itin nukenčia gyvenimo sąlygos, gamtinė aplinka ar 
ekonomika“ ir įsipareigojimų, ir mokėjimų asignavimų lėšos.

Bendra mobilizuotina Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų suma 2019 m. pradžioje buvo 
851 082 072 EUR – tai 585 829 691 EUR dydžio 2019 m. asignavimų suma ir 
265 252 381 EUR dydžio 2018 m. asignavimų suma, kuri neišleista ir perkelta į 2019 m. 

Tai yra pirmasis 2019 m. sprendimas mobilizuoti lėšas, ir 2019 m. lieka 557 530 278 EUR 
suma, t. y. gerokai daugiau nei suma, kurią teisiškai reikalaujama palikti iki 2019 m. spalio 
1 d. pagal DFP reglamento 10 straipsnio 1 dalį (25 % 2019 m. metinių asignavimų, t. y. 
146 457 423 EUR).

Pranešėjas pritaria tam, kad valstybės narės naudotų ESI fondų lėšas nukentėjusiems 
regionams atkurti, ir ragina Komisiją paremti ir skubiai patvirtinti partnerystės susitarimo lėšų 
perskirstymą, kurio prašė Austrija šiems regionams atkurti. 

Pranešėjas rekomenduoja skubiai patvirtinti prie šio pranešimo pridedamą Komisijos 
pasiūlymą dėl sprendimo, kad būtų galima sparčiai mobilizuoti minėtąsias sumas, ir taip 
išreikšti solidarumą su trimis nukentėjusiomis valstybėmis narėmis.
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PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Biudžeto komiteto
pirmininkui
J. Van Overtveldtui
BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo  
(COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Gerb. J. Van Overtveldtai,

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų 
mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Rumunijai, Italijai ir Austrijai (COM(2019)0206 – C9-
0005/2019 – 2019/2023(BUD)). Suprantu, kad Biudžeto komitetas netrukus ketina priimti 
pranešimą šiuo klausimu.

Pagal šį pasiūlymą Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšos būtų mobilizuojamos taip:
a) 8 192 300 EUR siekiant suteikti pagalbą reaguojant į 2018 m. vasarą kilusias pakartotines 
smarkias liūtis ir didelius potvynius Rumunijos šiaurės rytų regione;
b) 277 204 595 EUR siekiant suteikti pagalbą reaguojant į ekstremalias oro sąlygas, dėl kurių 
2018 m. rudenį beveik visuose Italijos regionuose atsirado nuošliaužos, kilo potvyniai ir 
nuvirto medžiai; 
c) 8 154 899 EUR siekiant suteikti pagalbą reaguojant į smarkias liūtis ir audrą, dėl kurių 
2018 m. spalio mėn. Austrijos žemėje Karintijoje ir rytų Tirolio provincijoje kilo potvyniai, 
padaryta didelė žala miškams, atsirado nuošliaužos ir nutrūko elektros tiekimas.  

Europos Sąjungos solidarumo fondo finansinei paramai taikomos taisyklės nustatytos 2002 m. 
lapkričio 11 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiančiame Europos Sąjungos 
solidarumo fondą. 

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma šio 
komiteto narių neprieštarauja šiam Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimui 
siekiant skirti minėtą sumą, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Younous Omarjee
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