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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes 
fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu 
pārvaldību
(COM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0010 
– C7-0023/2011),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību1 un jo īpaši tā 26. punktu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido 
Eiropas Savienības Solidaritātes fondu2,

– ņemot vērā 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas kopīgo deklarāciju par Solidaritātes fondu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0000/2011),

1. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

2. uzdod priekšsēdētājam kopā ar Padomes priekšsēdētāju parakstīt šo lēmumu un nodrošināt 
tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

                                               
1 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
2 OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.
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PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

(2011. gada xxx)

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta 
disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību1 un jo īpaši tā 26. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido 
Eiropas Savienības Solidaritātes fondu2,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Eiropas Savienība ir izveidojusi Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (turpmāk 
„Fonds”), lai apliecinātu solidaritāti ar katastrofu skarto reģionu iedzīvotājiem.

(2) Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu Fonda var izmantot, nepārsniedzot 
maksimālo summu EUR 1 miljards gadā.

(3) Regulā (EK) Nr. 2012/2002 ir paredzēta Fonda izmantošanas kārtība.

(4) Polija, Slovākija, Ungārija, Čehija, Horvātija un Rumānija ir iesniegušas pieteikumus 
Fonda izmantošanai saistībā ar zemes nogruvumu un stipru plūdu izraisītiem 
postījumiem,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI:

1. pants
Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžetā Eiropas Savienības Solidaritātes 
fondu izmanto, lai piešķirtu EUR 182 388 893 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants
Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

                                               
1 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
2 OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.
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(Vieta un datums)

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —
priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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PASKAIDROJUMS

Pamatojoties uz 26. punktu 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un 
pareizu finanšu pārvaldību, Komisija ierosina piešķirt Polijai, Slovākijai, Ungārijai, Čehijai, 
Horvātijai un Rumānijai Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (turpmāk „Fonds”) līdzekļus. 
Saskaņā ar Iestāžu nolīgumu Fonda izmantošanas maksimālais apjoms ir EUR 1 miljards 
gadā.

Līdztekus priekšlikumam piešķirt Polijai, Slovākijai, Ungārijai, Čehijai, Horvātijai un 
Rumānijai Fonda līdzekļus Komisija ir iesniegusi budžeta grozījuma projektu (2011. gada 
14. janvāra budžeta grozījuma Nr. 1/2011 projekts), lai 2011. gada budžetā iekļautu attiecīgās 
saistību un maksājumu apropriācijas, kā noteikts Iestāžu nolīguma 26. punktā.

Polija pieteikumu Fonda atbalsta saņemšanai iesniedza pēc 2010. gada maijā un jūnijā 
notikušajiem plūdiem, kas skāra lielu daļu valsts teritorijas virzienā no dienvidiem uz 
ziemeļiem lielāko upju — Vislas, Odras un Vartas — plūšanas virzienā. Plūdi skāra gandrīz 
visas Polijas vojevodistes, nodarot būtisku kaitējumu lauksaimniecībai, sabiedriskajai 
infrastruktūrai, privātpersonu īpašumam, transporta tīkliem un kultūrvēsturiskajam 
mantojumam.

Polijas varas iestādes kopējos tiešos zaudējumus novērtējušas EUR 2 998 989 248 apmērā. Šī 
summa ir 0,8468 % no Polijas nacionālā kopienākuma (NKI). Tā kā aprēķinātie kopējie tiešie 
zaudējumi pārsniedz slieksni, kas noteikts, lai varētu izmantot Fonda līdzekļus, —
EUR 2,124 miljardus jeb 0,6 % no valsts NKI, pamatojoties uz 2008. gada datiem, — šī 
katastrofa uzskatāma par „lielu dabas katastrofu” un līdz ar to ietilpst Regulas (EK) 
Nr. 2012/2002 piemērošanas jomā.

Slovākija pieteikumu Fonda atbalsta saņemšanai iesniedza pēc tam, kad 2010. gada maijā un 
jūnijā valsts centrālo un austrumu daļu skāra vēl nepieredzēti smagas lietusgāzes. Šo plūdu 
rezultātā izmirka lielas platības, notika zemes nogruvumi un tika nodarīts nopietns kaitējums 
sabiedriskajai un privātajai infrastruktūrai, autoceļu un dzelzceļu tīkliem, lauksaimniecībai un 
uzņēmējdarbībai.

Slovākijas varas iestādes kopējos tiešos zaudējumus novērtējušas EUR 561 133 594 apmērā. 
Šī summa ir 0,8902 % no Slovākijas NKI. Tā kā aprēķinātie kopējie tiešie zaudējumi 
pārsniedz slieksni, kas Slovākijai piemērojams 2010. gadā, lai varētu izmantot Fonda 
līdzekļus, — EUR 378,205 miljonus jeb 0,6 % no NKI, pamatojoties uz 2008. gada 
datiem, — šī katastrofa uzskatāma par „lielu dabas katastrofu” un līdz ar to ietilpst Regulas 
(EK) Nr. 2012/2002 piemērošanas jomā.

Ungārija pieteikumu Fonda atbalsta saņemšanai iesniedza pēc mēnesi ilgušām gandrīz 
nepārtrauktām lietusgāzēm 2010. gada maijā un jūnijā, kuras izraisīja nopietnus plūdus, plašā 
teritorijā nodarot kaitējumu lauksaimniecībai, dzīvojamām ēkām, uzņēmējdarbībai, ceļu 
tīklam un citai infrastruktūrai un īpaši smagi skarot valsts ziemeļaustrumu un centrālo daļu.
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Ungārijas varas iestādes kopējos tiešos zaudējumus novērtējušas EUR 719 343 706 apmērā. 
Šī summa ir 0,7307 % no Ungārijas NKI. Tā kā aprēķinātie kopējie tiešie zaudējumi 
pārsniedz slieksni, kas Ungārijai piemērojams 2010. gadā, lai varētu izmantot Fonda 
līdzekļus, — EUR 590,710 miljonus jeb 0,6 % no NKI, pamatojoties uz 2008. gada 
datiem, — šī katastrofa uzskatāma par „lielu dabas katastrofu” un līdz ar to ietilpst Regulas 
(EK) Nr. 2012/2002 piemērošanas jomā.

Čehija pieteikumu Fonda atbalsta saņemšanai iesniedza pēc tam, kad tās teritoriju 2010. gada 
maijā un jūnijā skāra stipras lietusgāzes. Šīs lietusgāzes izraisīja divus savstarpēji saistītus 
plūdu viļņus, kas skāra valsts ziemeļaustrumu daļu, nodarot kaitējumu dzīvojamām ēkām, 
uzņēmumiem, ceļu tīklam un citai infrastruktūrai.

Čehijas varas iestādes kopējos tiešos zaudējumus novērtējušas EUR 204 456 041 apmērā. Tā 
kā šī summa ir mazāka par EUR 824 029 miljoniem jeb 0,6 % no Čehijas NKI, šī katastrofa 
saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 2012/2002 noteikumiem nav uzskatāma par „lielu 
dabas katastrofu”. Tomēr Čehiju skāra tie paši postošie plūdi, kas nodarīja būtisku kaitējumu 
Polijā un Slovākijā. Tādēļ tika konstatēta atbilstība Padomes Regulas (EK) Nr. 2012/2002 
2. panta 2. punktā izklāstītājiem nosacījumiem, saskaņā ar kuriem palīdzību no Fonda 
izņēmuma kārtā var saņemt arī lielas katastrofas skartas valsts kaimiņvalsts.
Horvātija pieteikumu Fonda atbalsta saņemšanai iesniedza pēc intensīva lietus ar krusu un 
negaisu 2010. gada maijā un jūnijā, kas izraisīja nopietnus plūdus valsts austrumu un 
centrālajā daļā. Šī katastrofa radīja būtisku kaitējumu lauksaimniecībai, sabiedriskajam un 
privātīpašumam un transporta infrastruktūrai.
Horvātijas varas iestādes kopējos tiešos zaudējumus novērtējušas EUR 153 039 303 apmērā. 
Tā kā šī summa ir mazāka par EUR 275 804 miljoniem jeb 0,6 % no Horvātijas NKI, šī 
katastrofa saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002 nav uzskatāma par „lielu dabas 
katastrofu”. Tomēr Horvātiju skāra tie paši postošie plūdi, kas nodarīja būtisku kaitējumu 
Ungārijā. Tādēļ tika konstatēta atbilstība Padomes Regulas (EK) Nr. 2012/2002 2. panta 
2. punktā izklāstītājiem nosacījumiem, saskaņā ar kuriem palīdzību no Fonda izņēmuma kārtā 
var saņemt arī lielas katastrofas skartas valsts kaimiņvalsts. Tā kā Horvātija ir uzsākusi 
sarunas par pievienošanos ES, tā var saņemt atbalstu no Fonda.
Rumānija pieteikumu Fonda atbalsta saņemšanai iesniedza pēc tam, kad 2010. gada maijā un 
jūnijā tās teritorijas lielāko daļu skāra stipri plūdi un zemes nogruvumi. Šī katastrofa radīja 
būtisku kaitējumu infrastruktūrai, lauksaimniecībai, kā arī sabiedriskajam un privātīpašumam.

Rumānijas varas iestādes kopējos tiešos zaudējumus novērtējušas EUR 875 757 770 apmērā. 
Šī summa ir 0,6669 % no Rumānijas NKI un pārsniedz parasto Fonda izmantošanai noteikto 
slieksni, kas Rumānijas gadījumā ir EUR 787 935 miljoni jeb 0,6 % no NKI, pamatojoties uz 
2008. gada datiem. Tādēļ šī katastrofa uzskatāma par „lielu dabas katastrofu” un līdz ar to 
ietilpst Padomes Regulas (EK) Nr. 2012/2002 galvenajā piemērošanas jomā.

Pēc tam, kad Komisija bija pārbaudījusi, vai visi pieteikumi atbilst Regulā (EK) 
Nr. 2012/2002 noteiktajiem atbilstības kritērijiem, tā ierosināja izmantot Fonda līdzekļus 
EUR 105 567 155 apmērā, lai sniegtu atbalstu Polijai, EUR 20 430 841 apmērā — Slovākijai, 
EUR 22 485 772 apmērā — Ungārijai, EUR 5 111 401 apmērā — Čehijai, EUR 3 825 983
apmērā — Horvātijai un EUR 24 967 741 apmērā — Rumānijai, kopsummā —
EUR 182 388 893 apmērā saistību un maksājumu apropriācijās.
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Līdz ar to budžeta grozījuma projektā (2011. gada 14. janvāra budžeta grozījuma Nr. 1/2011 
projektā) Komisija iekļāva šādu priekšlikumu:

Summas – Solidaritātes fonds
2011. gada budžets Budžeta grozījums

Nr 1/2011
Jaunā summaPants 

Postenis
Pozīcija FS

SA MA SA MA SA MA
13 06 Solidaritātes fonds
13 06 01Eiropas Savienības 

Solidaritātes fonds —
Dalībvalstis 

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

13 06 02Eiropas Savienības 
Solidaritātes fonds —
Valstis, kuras risina 
sarunas par pievienošanos

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

13 06. nodaļa – kopā p.m. p.m. 182 388 893 182 388 893 182 388 893 182 388 893

Saskaņā ar Iestāžu nolīguma 26. punktu, iesniedzot šo priekšlikumu par Fonda izmantošanu, 
Komisija ierosina vienkāršota trialoga procedūru, lai nodrošinātu abu budžeta lēmējiestāžu 
vienošanos par vajadzību izmantot Fondu un par nepieciešamo summu.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos ar Reģionālās attīstības (REGI) komiteju tā ir jāiesaista šajā 
procesā, lai tā sniegtu konstruktīvu atbalstu un palīdzētu izmantot Fonda līdzekļus. Pēc 
pieteikumu izvērtēšanas Eiropas Parlamenta REGI komiteja pauda savu viedokli par Fonda 
izmantošanu, kas vēstules veidā pievienots šim ziņojumam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, referents ierosina apstiprināt Komisijas lēmuma priekšlikumu, 
kas pievienots šim ziņojumam.
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PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE


