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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos 
solidarumo fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo 
finansų valdymo 26 punktą
(COM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0010 
– C7-0023/2011),

– atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo1, ypač į jo 
26 punktą,

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, 
įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą2,

– atsižvelgdamas į bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaraciją dėl 
Solidarumo fondo, priimtą per 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

1. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

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

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

                                               
1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
2 OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
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PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

xxx

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d.
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės 
drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo1, ypač į jo 
26 punktą,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, kuriuo 
įsteigiamas Europos Sąjungos solidarumo fondas2,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Europos Sąjunga įsteigė Europos Sąjungos solidarumo fondą (toliau – Fondas), 
parodydama solidarumą su stichinių nelaimių ištiktų regionų gyventojais.

(2) 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė mobilizuoti 
Fondo lėšas neviršijant viršutinės metinės 1 mlrd. eurų ribos.

(3) Reglamente (EB) Nr. 2012/2002 numatytos nuostatos, kuriomis remiantis galima 
mobilizuoti Fondo lėšas.

(4) Lenkija, Slovakija, Vengrija, Čekijos Respublika, Kroatija ir Rumunija pateikė 
prašymus mobilizuoti Fondo lėšas dėl nuošliaužų ir smarkių potvynių sukeltų 
nelaimių.

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis
Europos Sąjungos 2011 finansinių metų bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo 
fondo skiriama 182 388 893 eurų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

2 straipsnis
Šis sprendimas turi būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

                                               
1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
2 OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisija, atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės 
drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą, siūlo suteikti finansinę Europos Sąjungos 
solidarumo fondo paramą Lenkijai, Slovakijai, Vengrijai, Čekijos Respublikai, Kroatijai ir 
Rumunijai. Tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė panaudoti Solidarumo fondo 
lėšas neviršijant metinės viršutinės 1 mlrd. eurų ribos.

Tuo metu, kai buvo pateiktas pasiūlymas suteikti finansinę Solidarumo fondo pagalbą 
Lenkijai, Slovakijai, Vengrijai, Čekijos Respublikai, Kroatijai ir Rumunijai, Komisija pateikė 
taisomojo biudžeto projektą (2011 m. sausio 14 d. TBP Nr. 1/2011), siekdama į 2011 m. 
biudžetą įrašyti atitinkamus įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, kaip numatyta pagal 
Tarpinstitucinio susitarimo 26 punktą.

Lenkija pateikė prašymą skirti Solidarumo fondo pagalbą po to, kai 2010 m. gegužės ir 
birželio mėn. dvi iš eilės potvynių bangos, judėjusios iš pietų į šiaurę pagrindinėmis Vyslos, 
Oderio ir Vartos upėmis, nuniokojo didelę dalį Lenkijos teritorijos. Potvyniai smogė beveik 
visoms Lenkijos provincijoms (vaivadijoms) ir padarė didžiulę žalą žemės ūkio sektoriui, 
viešajai infrastruktūrai ir privačiam turtui, transporto tinklams ir kultūros paveldo vietovėms.

Lenkijos valdžios institucijos visą tiesioginę žalą įvertino 2 998 989 248 eurų. Ši suma sudaro 
0,8468 proc. Lenkijos bendrųjų nacionalinių pajamų. Kadangi apskaičiuota bendra tiesioginių 
nuostolių suma viršija įprastą viršutinę ribą, kai leidžiama panaudoti Solidarumo fondo lėšas –
2,124 mlrd. eurų (t. y. 0,6 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų 2008 m. duomenimis) –
nelaimė priskiriama didelėms stichinėms nelaimėms ir todėl patenka į pagrindinę Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 2012/2002 taikymo sritį.

Slovakija pateikė prašymą skirti Solidarumo fondo pagalbą po to, kai 2010 m. gegužės ir 
birželio mėn. centrinę ir rytinę Slovakijos dalį nuniokojo rekordiškai didelis kritulių kiekis. 
Teritorijoje siautėjusios liūtys, nuošliaužos ir išplitę potvyniai padarė didžiulę žalą viešajai ir 
privačiai infrastruktūrai, kelių ir geležinkelių tinklams, žemės ūkiui ir verslo įmonėms.

Slovakijos valdžios institucijos visą tiesioginę žalą įvertino 561 133 594 eurų. Ši suma sudaro 
0,8902 proc. Slovakijos bendrųjų nacionalinių pajamų. Kadangi 2010 m. apskaičiuota bendra 
tiesioginių nuostolių suma viršija įprastą viršutinę ribą, kai leidžiama panaudoti Solidarumo 
fondo lėšas – 378 205 mln. eurų (t. y. 0,6 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų 2008 m. 
duomenimis) – nelaimė priskiriama didelėms stichinėms nelaimėms ir todėl patenka į 
pagrindinę Tarybos reglamento (EB) Nr. 2012/2002 taikymo sritį.

Vengrija pateikė prašymą skirti Solidarumo fondo pagalbą po 2010 m. gegužės ir birželio 
liūčių, trukusių beveik visą mėnesį ir sukėlusių didžiulius potvynius bei daug kur 
nuniokojusių žemės ūkio sektorių, gyvenamąją ir įmonių nuosavybę, kelių ir kitą 
infrastruktūrą. Ypač didelę žalą patyrė šalies šiaurės rytinės ir centrinės vietovės.
Vengrijos valdžios institucijos visą tiesioginę žalą įvertino 719 343 706 eurų. Ši suma sudaro 
0,7307 proc. Vengrijos bendrųjų nacionalinių pajamų. Kadangi 2010 m. apskaičiuota bendra 
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tiesioginių nuostolių suma viršija įprastą viršutinę ribą, kai leidžiama panaudoti Solidarumo 
fondo lėšas – 590 710 mln. eurų (t. y. 0,6 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų 2008 m. 
duomenimis) – nelaimė priskiriama didelėms stichinėms nelaimėms ir todėl patenka į 
pagrindinę Tarybos reglamento (EB) Nr. 2012/2002 taikymo sritį.

Čekijos Respublika pateikė prašymą skirti Solidarumo fondo pagalbą po to, kai 2010 m. 
gegužės ir birželio mėn. šalies teritoriją niokojo smarkios liūtys. Šios liūtys sukėlė dvi
tarpusavyje susijusias potvynių bangas, smogusias šalies šiaurės rytinėms teritorijoms ir 
nuniokojusias gyvenamąją ir įmonių nuosavybę, kelių tinklą ir kitą infrastruktūrą.

Čekijos valdžios institucijos visą tiesioginę nelaimės žalą įvertino 204 456 041 eurų. Kadangi 
ši suma nesiekia 824 029 mln. eurų viršutinės ribos (t. y. 0,6 proc. Čekijos Respublikos 
bendrųjų nacionalinių pajamų), pagal Tarybos reglamente (EB) Nr. 2012/2002 nustatytas 
sąlygas nelaimė nepriskiriama didelėms stichinėms nelaimėms. Tačiau Čekijos Respublika 
nukentėjo nuo tų pačių didelę stichinę nelaimę Lenkijoje ir Slovakijoje sukėlusių potvynių. 
Todėl laikoma, kad tenkinama Tarybos reglamento (EB) Nr. 2012/2002 2 straipsnio 2 dalies 
antrojoje pastraipoje nurodyta sąlyga: kaimyninė šalis, nukentėjusi nuo tos pačios nelaimės, 
taip pat gali gauti Fondo paramą.

Kroatija pateikė prašymą skirti Solidarumo fondo pagalbą po to, kai 2010 m. gegužės ir 
birželio mėn. šalies rytinę ir centrinę dalį nuniokojo smarkios liūtys su kruša ir audros. 
Nelaimė padarė didžiulę žalą žemės ūkio sektoriui, viešajai ir privačiai nuosavybei ir 
transporto infrastruktūrai.

Kroatijos valdžios institucijos visą tiesioginę nelaimės žalą įvertino 153 039 303 eurų. 
Kadangi ši suma nesiekia 275 804 mln. eurų viršutinės ribos (t. y. 0,6 proc. Kroatijos 
bendrųjų nacionalinių pajamų), pagal Tarybos reglamente (EB) Nr. 2012/2002 nustatytas 
sąlygas nelaimė nepriskiriama didelėms stichinėms nelaimėms. Tačiau Kroatija nukentėjo nuo 
to paties didelę stichinę nelaimę Vengrijoje sukėlusio potvynio. Todėl laikoma, kad 
tenkinama Tarybos reglamento (EB) Nr. 2012/2002 2 straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje 
nurodyta sąlyga: kaimyninė šalis, nukentėjusi nuo tos pačios nelaimės, taip pat gali gauti 
Fondo paramą. Šiuo metu Kroatija derasi dėl narystės ES ir todėl turi teisę kreiptis dėl 
Solidarumo fondo pagalbos.
Rumunija pateikė prašymą skirti Solidarumo fondo pagalbą po to, kai 2010 m. birželio ir 
liepos mėn. didelę dalį šalies teritorijos nuniokojo smarkūs potvyniai ir žemės nuošliaužos. 
Nelaimė padarė didžiulę žalą infrastruktūrai, žemės ūkio sektoriui, taip pat viešajai ir privačiai 
nuosavybei.
Rumunijos valdžios institucijos visą tiesioginę žalą įvertino 875 757 770 eurų. Ši suma sudaro 
0,6669 proc. Rumunijos bendrųjų nacionalinių pajamų ir viršija įprastą viršutinę ribą, kai 
leidžiama panaudoti Solidarumo fondo lėšas – 787 935 mln. eurų (t. y. 0,6 proc. bendrųjų 
nacionalinių pajamų 2008 m. duomenimis). Todėl nelaimė priskiriama didelėms stichinėms 
nelaimėms ir patenka į pagrindinę Tarybos reglamento (EB) Nr. 2012/2002 taikymo sritį.

Komisija, patikrinusi, ar visi prašymai atitinka teisės kreiptis kriterijus vadovaujantis 
Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 nuostatomis, pasiūlė iš Solidarumo fondo skirti 105 567 155
eurų Lenkijai, 20 430 841 eurų Slovakijai, 22 485 772 eurų Vengrijai, 5 111 401 eurų Čekijos 
Respublikai, 3 825 983 eurų Kroatijai ir 24 967 741 eurų Rumunijai. Visa suma –
182 388 893 eurų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų.
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Taigi Komisija taisomojo biudžeto projekte (2011 m. sausio 14 d. TBP Nr. 1/2011) siūlo 
skirti šias sumas:

Sumos. Solidarumo fondas
2011 m. biudžetas Taisomasis biudžetas 

Nr. 1/2011
Nauja sumaStraipsn

is. 
Punktas

Išlaidų kategorija FF

CA PA CA PA CA PA
13 06 Solidarumo fondas
13 06 01Europos Sąjungos 

solidarumo fondas. 
Valstybės narės 

3.2 p.m. p.m. 178 562 910 178 562 910 178 562 910 178 562 910

13 06 02Europos Sąjungos 
solidarumo fondas. 
Valstybės, kurios derasi dėl 
stojimo

p.m. p.m. 3 825 983 3 825 983 3 825 983 3 825 983

13 06 skyrius. Iš viso p.m. p.m. 182 388 893 182 388 893 182 388 893 182 388 893

Kaip nustatyta pagal Tarpinstitucinio susitarimo 26 punktą, Komisija, teikdama šį pasiūlymą 
dėl Fondo lėšų skyrimo, inicijuoja supaprastintą trišalio dialogo procedūrą, kad būtų 
užtikrintas abiejų biudžeto valdymo institucijų susitarimas dėl būtinybės panaudoti Fondo 
lėšas ir dėl reikalingos sumos.

Remiantis vidaus susitarimu su Regioninės plėtros (REGI) komitetu, šis komitetas turėtų 
dalyvauti vykdant šią procedūrą ir teikti konstruktyvią paramą bei prisidėti prie Solidarumo 
fondo lėšų įgyvendinimo. Įvertinęs prašymus, Europos Parlamento REGI komitetas pateikė 
savo nuomonę dėl Fondo lėšų panaudojimo, kuri pateikiamas prie šio pranešimo pridėtame 
laiške.

Pranešėjas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes, rekomenduoja pritarti Komisijos pasiūlymui dėl 
sprendimo, kuris pridedamas prie šio pranešimo.
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PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS


