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ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą 
Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai 
2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų 
mobilizavimo siekiant teikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai 
(COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018)0150 – C8-0039/2018),

– 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 (A8-0175/2018),

1. palankiai vertina šį sprendimą, laikydamas jį Sąjungos solidarumo su nukentėjusiais nuo 
gaivalinių nelaimių Sąjungos piliečiais ir regionais ženklu; 

2. apgailestauja dėl to, kad Sąjungoje 2017 m. nuo gaivalinių nelaimių žuvo tam tikras 
skaičius žmonių; ragina valstybes nares investuoti į nelaimių prevenciją, sutelkiant 
reikiamas lėšas ir naudojant Europos struktūrinius ir investicijų fondus, kad ateityje 
būtų išvengta žmonių aukų;

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.



3. remia valstybes nares, kurios naudojasi Europos struktūriniais ir investicijų fondais 
nukentėjusiems regionams atkurti; ragina Komisiją remti partnerystės susitarimų 
finansinį perskirstymą, kurio šiuo tikslu paprašė valstybės narės, ir kuo greičiau jį 
patvirtinti; 

4. ragina valstybes nares finansinį įnašą iš Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) 
naudoti skaidriai, užtikrinant sąžiningą paskirstymą nukentėjusiuose regionuose;

5. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl naujo ES civilinės saugos mechanizmo, kaip 
būdą užkirsti kelią gaivalinėms nelaimėms ir į jas reaguoti; laikosi nuomonės, kad ES 
civilinės saugos mechanizmas yra konkreti Sąjungos solidarumo išraiška, atitinkanti 
ESSF tikslus; atsižvelgdamas į tai, primena, kaip svarbu toliau sudaryti atokiausiems 
regionams specialias prieigos prie ESSF sąlygas, siekiant padėti jiems tvarkytis esant 
didelei stichinių nelaimių rizikai; ragina tais atvejais, kai informacijos rinkimas yra 
sudėtingas ir kai tai pagrįsta dėl gaivalinės nelaimės masto, užtikrinti didesnį lankstumą, 
susijusį su prašymo dėl lėšų mobilizavimo pateikimo galutiniu terminu ir ESSF lėšų 
naudojimu;

6. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

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

8. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.



PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą 
Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 
2018/846.)


