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Gerb. pirmininke,

Biudžeto komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo iš dalies 
pakeisti Europos Sąjungos solidarumo fondo reglamento nuostatas. Kiek man žinoma, 
Regioninės plėtros komitetas ketina 2019 m. spalio 2 d. priimti pranešimą pagal supaprastintą 
procedūrą.

Minėto pasiūlymo tikslas – išplėsti Europos Sąjungos solidarumo fondo taikymo sritį, kad 
būtų parodytas Europos solidarumas su labiausiai nukentėjusiomis valstybėmis narėmis, 
teikiant fondo paramą, padedančią pakelti finansinę naštą, joms tenkančią dėl Jungtinės 
Karalystės išstojimo iš Sąjungos be susitarimo. Vadovaujantis subsidiarumo principu jame 
apibrėžiami aiškūs atitikties kriterijai, kuriuos patenkinus galima mobilizuoti Europos 
Sąjungos solidarumo fondo lėšas. Todėl parama pagal šią priemonę bus skiriama tik tuomet, 
jei patirtos sąnaudos turės rimtų pasekmių atitinkamos valstybės narės ekonominėms ir 
finansinėms sąlygoms.

Noriu pabrėžti, kad šis pasiūlymas aiškiai patvirtina ilgalaikį Parlamento įsitikinimą, kad 
dabartinė biudžeto sistema neužtikrina reikiamo lankstumo.

Biudžeto komitetas visapusiškai pritaria tam, kad Europos Sąjungos solidarumo fondo 
lėšomis būtų naudojamasi siekiant padėti valstybėms narėms pakelti finansinę naštą, kurios 
tiesioginė priežastis – „Brexit’as“ be susitarimo, tuomet, kai valstybės narės biudžeto 
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pajėgumų nepakanka tam, kad ji pati galėtų susidoroti su krize. Komiteto nuomone, tokia 
parama atitinka pagrindinį fondo principą, t. y tikro ES solidarumo ištikus nelaimei principą. 
Todėl jis pritaria tam, kad Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšos būtų naudojamos, 
pavyzdžiui, nukentėjusioms įmonėms skirtos konkrečios pagalbos schemų sukūrimo 
išlaidoms ir viešojo administravimo institucijų išlaidoms, susijusioms su papildomų 
infrastruktūros objektų kūrimu ir papildomų darbuotojų įdarbinimu, padengti taikant ne 
didesnę nei 5 % patirtos finansinės naštos normą. Komitetas pažymi, kad su „Brexit‘u“ 
susijusių paraiškų atveju siūloma perpus sumažinti minimalią finansavimo reikalavimų 
atitikties normą (t. y iki 0,3 % BNP arba 1,5 mlrd. EUR 2011 m. kainomis), palyginti su 
gaivalinės nelaimės atvejais taikoma norma. Komitetas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
padidinti avansinių mokėjimų, kurie gali būti išmokėti valstybės narės prašymu, lygį nuo 
10 % (maksimali suma 30 mln. EUR) iki 25 % (maksimali suma 100 mln. EUR) su 
„Brexit‘u“ susijusiais ir nesusijusiais atvejais. Taip pat komitetas pažymi, kad šiuo tikslu 
metiniame biudžete numatytas bendras finansinis paketas turėtų būti padidintas nuo 
50 mln. EUR iki 100 mln. EUR per metus, siekiant užtikrinti, kad biudžeto ištekliai būtų 
prieinami laiku. Tikimasi, kad šie du pasiūlymai padės geriau užtikrinti Europos Sąjungos 
solidarumo fondo avansų mokėjimo sistemos adekvatumą ir galimybę dažniau ja pasinaudoti.

Vienas pagrindinių komitetui susirūpinimą keliančių klausimų yra užtikrinti, kad bet kokia su 
„Brexit‘u“ susijusi intervencija naudojantis Europos Sąjungos solidarumo fondu nebūtų 
vykdoma paraiškų, susijusių su parama didelės gaivalinės nelaimės atveju, t. y. pradiniu fondo 
tikslu, sąskaita. Atrodo, kad šiuo tikslu pasiūlyme numatyta apsaugos priemonė – su 
„Brexit‘u“ susijusioms paraiškoms nustatyta riba yra ne daugiau kaip 50 % asignavimų 
Europos Sąjungos solidarumo fondui sumos 2019 m. ir 2020 m., t. y. iš viso ne daugiau kaip 
591,65 mln. EUR dabartinėmis kainomis dvejų metų laikotarpiu. Be to, maksimali 
kompensavimo norma (5 %) gali būti peržiūrėta ir sumažinta, jei paaiškėtų, kad turimo 
biudžeto nepakanka. Šios nuostatos turėtų padėti užtikrinti subalansuotą finansavimo 
paskirstymą ir išvengti „kas greitesnis, tas gudresnis“ principo taikymo. 
Biudžeto komitetas yra patenkintas Komisijos pasiūlytomis teisinėmis nuostatomis, bet 
norėtų, kad Komisija jį išsamiai informuotų apie visas gautas paraiškas ir galimybes gauti 
finansavimą iš Europos Sąjungos solidarumo fondo 2019 m. ir 2020 m.

Taigi komiteto koordinatoriai įvertino pasiūlymą ir paprašė manęs raštu pranešti jums, kad 
komitetas pritaria Komisijos pasiūlymui iš dalies pakeisti Europos Sąjungos solidarumo fondo 
reglamentą.
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