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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Europos solidarumo fondas: įgyvendinimas ir taikymas
(2012/2075(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į SESV 175, 212 ir 222 straipsnius,

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

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 7 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo finansavimo, papildantį 
1999 m. gegužės 6 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir biudžeto 
sudarymo procedūros tobulinimo2, 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos Sąjungos 
solidarumo fondo ateitis“ (COM(2011) 0613), 

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą „Europos Sąjungos solidarumo fondo 2010 m. 
metinė ataskaita“ (COM(2011)0694),

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą „Europos Sąjungos solidarumo fondo 2008 m. 
metinė ataskaita bei Šešerių metų patirties taikant naująją priemonę ataskaita“ 
(COM(2009)0193), 

– atsižvelgdamas į savo rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo įsteigimo3,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl 
Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos Sąjungos solidarumo fondo ateitis“4,

– atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 3/2008 „Europos 
Sąjungos solidarumo fondas: kaip greitai, veiksmingai ir lanksčiai yra reaguojama?“5,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A7–0000/2012),

                                               
1 OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
2 OL C 283, 2002 11 20, p. 1.
3 OL C 297E, 2006 12 7, p. 331.
4 OL C 181, 2012 6 21, p. 52.
5 OL C 153, 2008 6 18, p. 1.
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A. kadangi SESV 222 straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga ir jos valstybės narės turi veikti 
bendrai ir solidariai, jei kuri nors valstybė narė patirtų teroro aktą, gaivalinę nelaimę ar 
žmogaus sukeltą katastrofą;

B. kadangi Europos Sąjungos solidarumo fondas – tai pagrindinė priemonė, leidžianti 
Sąjungai parodyti solidarumą skiriant didelę finansinę paramą nuo didelių nelaimių 
nukentėjusioms valstybėms narėms arba regionams;

C. kadangi, kai būtina mobilizuoti fondo lėšas, Solidarumo fondas yra plačiai laikomas viena 
iš geriausių Europos Sąjungos turimų priemonių, nes tai aiškiausia, svarbiausia ir 
reikšmingiausia Europos Sąjungos solidarumo su savo piliečiais, atsidūrusiais sudėtingose 
situacijose, išraiška;

D. kadangi 2005 m. teisėkūros pasiūlymą dėl naujo Solidarumo fondo reglamento itin 
parėmė Europos Parlamentas, tačiau jis nebuvo priimtinas valstybėms narėms ir galiausiai
Komisija jį atsiėmė;

E. kadangi dėl dabartinės krizės valstybės narės ir ES negali pernelyg išlaidauti; 

F. kadangi iš kelių ataskaitų matyti, kad dabartinį Solidarumo fondo reglamentą1 būtina iš 
dalies keisti pirmiausia siekiant jį padaryti lankstesnį ir veiksmingesnį, sykiu laikantis 
subsidiarumo principo;

Europos Sąjungos solidarumo fondo įgyvendinimas

1. pabrėžia, kad Solidarumo fondas yra svarbus, nes tai pagrindinė priemonė, leidžianti 
Europos Sąjungai reaguoti į dideles nelaimes, vykstančias Sąjungos teritorijoje arba 
kaimyninėse šalyse; 

2. pabrėžia, kad, nors piliečiai fondą vertina teigiamai, būtina pagerinti jo veikimą, kad jis 
taptų lankstesnis ir labiau matomas, siekiant padidinti piliečių pasitikėjimą Europos 
Sąjunga;

3. pabrėžia, kokia svarbi Solidarumo fondo valstybėms narėms teikiama pagalba, nes taip 
sumažinama viešiesiems finansams tenkanti našta, reaguojant į ekstremalias situacijas 
įvykus didelėms nelaimėms, kurių nuostoliai daugeliu atvejų viršytų viešuosius finansus;

4. pažymi, kad būtina padaryti veiksmingesnes ir greitesnes fondo lėšoms mobilizuoti 
reikalingas administracines procedūras, kuriose prieš patvirtinant lėšų mobilizavimą turi 
dalyvauti trys ES institucijos, o dėl to pernelyg uždelsiamas ir pailgėja laikas, kurio reikia 
norint padėti nelaimės ištiktai valstybei narei; 

                                               
1 Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 3/2008; Komisijos ataskaita „Europos Sąjungos solidarumo fondo 
2010 m. metinė ataskaita“, COM(2011) 694 galutinis, 2011 10 31; Komisijos ataskaita „Europos Sąjungos 
solidarumo fondo 2008 m. metinė ataskaita bei Šešerių metų patirties taikant naująją priemonę ataskaita“, 
COM(2009) 193 galutinis, 2009 04 23; Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl 
Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui „Europos Sąjungos solidarumo fondo ateitis“, COM(2011) 613 final, ECO/319, 2012 03 28.
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5. pabrėžia, kad dauguma pateiktų paraiškų (63 proc.) priskiriama ypatingų regioninių 
nelaimių kategorijai ir 66 proc. jų buvo Komisijos atmesta atlikus vertinimus;

6. mano, kad lėtai besivystančių nelaimių atvejais dėl dabartinių reglamento nuostatų kyla 
teisinių ir praktinių sunkumų mobilizuoti lėšas, dažniausiai atsirandančių dėl 10 savaičių 
termino, nustatyto paraiškoms pateikti;

Rekomendacijos, kaip pagerinti Solidarumo fondo veiklą

7. palankiai vertina Komisijos sprendimą dėl būtinybės persvarstyti dabartinį Solidarumo 
fondo reglamentą siekiant pagerinti jo veikimą ir veiklą; pritaria Komisijos nuomonei, 
pagal kurią esant dabartinei ekonomikos krizei dėl pasiūlytų teisės normų pakeitimų 
neturėtų rastis papildomos naštos nei Bendrijos, nei valstybių narių biudžetui;

8. pažymi, kad reikia ir toliau taikyti principą, pagal kurį moka tas, kuris padarė žalą, kad 
naudojant Solidarumo fondo lėšas nelaimes sukėlę asmenys nebūtų atleisti nuo 
atsakomybės;

9. apgailestauja, kad dėl tam tikrų valstybių narių, bijančių, kad smarkiai pasikeitus šios 
priemonės teisiniam pagrindui gerokai padidės finansinės išlaidos, prieštaravimo 2002 m. 
reglamento1 tobulinimas apsiriboja tik kai kuriais paaiškinimais ir mėginimu pagerinti jo 
veiksmingumą; pabrėžia, kad, deja, nuo fondo sukūrimo gerokai padaugėjo Europos 
Sąjungos regionuose įvykstančių nelaimių, jos smarkiai pasunkėjo ir suintensyvėjo;

10. vis dėlto palankiai vertina tai, kad vien tik padarius kai kuriuos galiojančių teisės normų 
pakeitimus bus gerokai pagerintas fondo veikimas, tačiau išlaikytas jo pobūdis ir loginis 
pagrindas, kurio esmė – turėti lanksčią ir veiksmingą priemonę, pagal kurią būtų galima 
teikti pagalbą piliečiams, susiduriantiems su veiksniu, turinčiu didelį poveikį jų gyvenimo 
sąlygoms ir gerovei;

11. kelią klausimą, ar negalėtų aiškesnė ir tikslesnė nelaimės sąvokos apibrėžtis padėti 
sumažinti daugelio valstybių narių, prieštaraujančių gilesnei šios Bendrijos priemonės 
reformai, skepticizmą;

Laiko, skirto pagalbai suteikti, sutrumpinimas

12. pabrėžia, kad reikia nedelsiant supaprastinti biurokratines procedūras, skirtas sutelkti šiai 
Bendrijos priemonei, kad būtų sutrumpinti laikotarpiai nuo tada, kai nelaimė įvyko, iki 
tada, kai jos padarinius patyrusi valstybė narė gauna pagalbą; šie laikotarpiai kai kuriais 
atvejais trunka ilgiau nei metus; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad ši priemonė buvo 
sukurta siekiant ne greitai reaguoti, o kompensuoti skubios pagalbos operacijas, kurias iš 
pradžių finansavo nelaimės ištiktos šalies valdžios institucijos; 

13. mano, kad Komisijos pasiūlymas sujungti sprendimus dėl dotacijų ir Komisijos bei 
valstybių narių įgyvendinimo susitarimus įdomus ir tinkamas, nes taip būtų sutaupoma 
laiko, taigi būtų galima greičiau imtis priemonių; 

                                               
1 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo 
fondą (OL L 311, 2002 11 14, p. 3);
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14. laikosi nuomonės, kad atsižvelgiant į tai, jog neaišku ir neprognozuojama, kiek nelaimių 
gali įvykti ir koks bus jų stiprumas, Europos Sąjungos solidarumo fondas turėtų būti ir 
toliau neįtrauktas į Bendrijos biudžetą, kaip ir dabar jį reikėtų sutelkti nelaimei įvykus; 

15. pritaria minčiai, kad siekiant pagreitinti pagalbos teikimo nelaimes patyrusioms šalims 
procesą vienas iš galimų sprendimų yra įvesti išmokas avansu, taip būtų prisidėta didinant 
Solidarumo fondo veiksmingumą; laikosi nuomonės, kad jeigu bus priimtas toks 
sprendimas, išmokos avansu turėtų sudaryti nustatytą procentinę dalį visos pagalbos 
sumos, kurią planuojama skirti, ir jas reikėtų grąžinti Bendrijai, jeigu paraiška būtų 
nepatvirtinta; 

Daugiau aiškumo taikymo srities ir apibrėžčių požiūriu 

16. ragina Komisiją aiškia apibrėžti fondo taikymo mastą ir sritį, pašalinti bet kokį teisinį 
netikrumą, susijusį su jo taikymo sritimi, ir vengti situacijų, kai valstybės narės teiktų 
paraiškas dėl patiriamo piliečių spaudimo, žinodamos, kad jos bus atmestos;

17. laikosi nuomonės, kad iš fondo lėšų būtų galima kompensuoti nelaimės sukeltą grandininę 
reakciją, papildomą žalą, jeigu jos padarė didelę žalą regiono socialinei ir ekonominei 
struktūrai;

18. pabrėžia, kad reikia paaiškinti, kokioms nelaimėms, įvykus regionų mastu, galima kreiptis 
į fondą nustatant objektyvius kriterijus, pagal kuriuos būtų galima jas sulyginti su kitomis 
nelaimėmis ir pašalinti bet kokias galimų pareiškėjų spėliones ar abejones dėl galimybės 
kreiptis į fondą;

19. laikosi nuomonės, kad bendras pagrindinis kriterijus bet kokio pobūdžio nelaimėms turėtų 
būti kriterijus, pagrįstas pajamų riba; pabrėžia, kad jeigu bus pasirinktas šis rodiklis 
siekiant nustatyti, ar galima teikti pagalbą įvykus regioninei nelaimei, jį reikėtų patikslinti 
pagal regiono BVP per paskutiniuosius metus, kuriais turimi oficialūs duomenys, taip pat 
reikėtų taikyti iš anksto nustatytą koeficientą, kuris apimtų ir tą žalą, kurios negalima 
apskaičiuoti pagal pajamas ir tiesioginius bei netiesioginius padarinius, paprastai 
susijusius su regionine nelaime, ir kuri paprastai yra didesnė nei žala, apskaičiuota pagal 
pajamas; 

20. laikosi nuomonės, kad NUTS 2 lygmens regionuose 1,5 proc. BVP žalos masto riba 
siūloma siekiant nustatyti, ar galima teikti pagalbą įvykus regioninei nelaimei, paaiškintų 
lūkesčius, susijusius su tuo, ar galimos paraiškos sutelkti fondą bus priimtinos, tačiau 
pabrėžia, kad jo rezultatai bus beveik tokie patys, kaip taikant dabar galiojančius 
regioninių nelaimių kriterijus, taigi praktiškai nei vienos iš šių regioninių nelaimiu atveju 
pagalbos skirti nebus galima; taigi atkreipia dėmesį į tai, kad dėl tokių aukštų ribų nebus 
pateisinti piliečių lūkesčiai, todėl nebus užkirstas kelias nelaimių aukų nepasitenkinimui, 
priešingai, jie ir toliau smerks Sąjungos veiksmus ir kaltins ją dėl nepakankamo rūpesčio 
savo piliečiais;

21. pabrėžia, kad turi būti aišku, jog sausra ir toliau bus laikoma tokio pobūdžio nelaime, 
kuriai pagalbą iš Solidarumo fondo galima teikti, ypatingą dėmesį skiriant sausrų 
socialiniam ir ekonominiam poveikiui, poveikiui aplinkai pagal Vandens pagrindų 
direktyvą ir atsižvelgiant į tai, kad sausra yra ilgalaikė struktūrinė problema, kurią sunku 
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išspręsti laikantis nustatytų paraiškų teikimo terminų ir kuri turi sunkių padarinių 
socialiniam ir ekonominiam paveiktų regionų vystimuisi; ragina įvykus didelėms 
sausroms arba ilgalaikėms nelaimėms numatyti konkrečias nuostatas, pagal kurias būtų 
nustatyta pirmos valdžios institucijų kovos su nelaime intervencijos data, taigi sudarytos 
galimybės greitai ir teisėtai aiškiai reaguoti;

22. ragina Komisiją išnagrinėti ir patvirtinti kriterijus, pagal kuriuos Solidarumo fondas galėtų 
skirti lėšas kovojant su Viduržemio jūros regiono gaivalinėmis nelaimėmis, kurios, iš 
dalies dėl klimato kaitos, yra vienos iš sunkiausių gaivalinių nelaimių, vykusių Sąjungoje 
pastaraisiais metais; 

23. atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip pastebėta įvykus pramoninėms avarijoms ir sunkioms 
visuomenės sveikatos krizėms, turimomis priemonėmis labai sunku tinkamai reaguoti ES 
lygiu į sunkias žmogaus sukeltas katastrofas, taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad įvykus 
tokioms nelaimėms Sąjunga turi turėti tinkamų priemonių, kurios užtikrintų reikiamą 
reagavimą;

24. ragina rengiant būsimą 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą regionams suteikti 
pakankamai lankstumo, kad jie galėtų parskirstyti jiems skirtus išteklius, taip, jų manymu, 
prireikus ir esant galimybei jie galėtų padidinti turimus išteklius nelaimių atveju; 

o

o o

25. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Solidarumo fondas. 10 metų sėkmingai taikomas solidarumo Europos Sąjungoje 
principas.

Po potvynių centrinėje Europoje 2002 m. ir dėl  priemonės,  kuria būtų galima reaguoti į nuo 
gamtinių katastrofų nukentėjusių valstybių narių gyventojų poreikius, trūkumo Sąjunga 
sukūrė naują priemonę – Europos Sąjungos Solidarumo fondą.

Nuo tada nebuvo atliktą jokių net mažiausių pakeitimų, susijusių su Solidarumo fondo 
tvarkymu,  siekiant jį priderinti prie naujų  poreikių ir panaikinti kai kuriuos trūkumus, kurie 
išryškėjo per 10 metų trukmės veiklos laikotarpį.

Nuo jo sukūrimo iki pat 2012 m. rugsėjo fondu buvo teikiama finansinė parama 49 gamtinių 
katastrofų (daugiausiai gaisrų ir potvynių) pasekmėms likviduoti.

Pastaraisiais metais į Komisiją kreipėsi vis daugiau prašytojų, dalinai todėl, kad įvyko 
daugiau katastrofų ir dalinai todėl, kad dabartinės taisyklės yra nepakankamai aiškios ir 
nepanaikina abejonių dėl tinkamumo gauti paramą, kai prašymai teikiami pagal išimtines 
„regioninio masto nelaimės“ taisykles. 

Dabartinė reglamento formuluotė kai tai  susiję su šio tipo nelaimėmis yra dviprasmiška ir 
todėl paramos prašančios valstybės narės piliečiams suteikiami klaidingi lūkesčiai. Daugeliu 
atveju valstybės narės šiuos prašymus pateikia atsakydamos į savo piliečių bei politinių 
priešininkų daromą spaudimą, kurie iš Sąjungos ir savo nacionalinių institucijų reikalauja 
ryžtingų veiksmų ir atsako. 

Todėl naujam 2014–2020 m. finansiniam  laikotarpiui būtina persvarstyti dabartinį 
reglamentą.

Nepaisant daugelio veiklos trūkumų kurie išryškėjo pastaraisiais metais, Solidarumo fondas 
pasitvirtino kaip viena iš veiksmingiausių ir palankiausiai  priimamų Bendrijos priemonių, nes 
tai yra viena iš nedaugelio Sąjungos  priemonių, kuria  galima pademonstruoti solidarumą ir 
artumą Europos piliečiams. Nepaisant tvirto Europos Parlamento pritarimo Komisijos 
pasiūlymui 2005 m., kuriame buvo pateikiama išsami reglamento analizė, didelė dalis 
Tarybos delegacijų nepritarė pasiūlymui ir todėl siūloma  peržvalga nebuvo atlikta, o 
pasiūlymas buvo atšauktas.

Ekonomikos pokyčiai Sąjungoje ir daugumoje jos valstybių narių paskatino Komisiją 
priderinti šią priemonę prie dabartinių sąlygų, sumažinti ambicijas ir siūlyti tik tuos 
procedūrinius pakeitimus, kuriais būtų pagerinta fondo veikla nesukeliant papildomų išlaidų.  
Juo siekiama supaprastinti procedūras ir pateikti aiškesnius, tikslesnius  ir skaidresnius  
apibrėžimus.

Nedidelių pakeitimų poreikis  siekiant pagerinti ES Solidarumo fondo veiklą ir kokybę

Dabartinis  politinis klimatas ir sunki finansinė padėtis daugelyje valstybių narių reiškia, kad 
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negalima priimti pasiūlymo, panašaus į 2005 m. pasiūlymą. Dauguma valstybių narių aiškiai 
nurodė, kad jos nesutiks su esminiais Solidarumo fondo teisinio pagrindo arba veiklos 
pakeitimais.

Todėl Komisija atsisakė idėjos atgaivinti 2005 m. pasiūlymą ir toliau reiškia savo idėjas,  
tačiau kukliau. Tačiau visi sutinka,  kad Solidarumo fondas turi veikti veiksmingiau.

Komisijos pastaraisiais  metais atliktomis konsultacijomis ir 2008 m. Audito Rūmų pranešime  
dėl fondo veiklos yra aiškiai pademonstruojama, kad nors didžiųjų katastrofų atvejais fondas 
veikė patenkinamai, to negalima pasakyti mažesnių katastrofų, patenkančių į regioninio masto 
katastrofų kategoriją, atvejais. Audito Rūmai padarė išvadą, kad regioninio masto katastrofų 
apibrėžimas yra dviprasmiškas ir tai kelia problemų teikiant prašymus, kurių daugelis yra 
atmetami.

Audito Rūmai taip pat ypač kritikavo spartos trūkumą solidarumo priemonėje.

Siekiant pašalinti šiuos trūkumus ir išspręsti problemas, Komisija pateikė persvarstomą 
komunikatą. Savo 2011 m. spalio  komunikate dėl Solidarumo fondo ateities Komisija iškelia 
savo idėją dėl fondo patobulinimo, apsiribodama tam tikrais dabartinio reglamento 
pakeitimais, išlaikant jo dėstymą ir prigimtį. Nėra keičiamas nei biudžetas, nei apimtis, o tai  
buvo priežastys dėl kurių Taryba atmetė ankstesnį pasiūlymą.

Komisijos idėja yra parengti naują reglamento projektą, laikantis jau  priimtų sprendimų,  
kuris įsigaliotų 2014 m. kartu su šiuo metu ruošiamu  teisėkūros akto pasiūlymu. 
Atsižvelgiant į visus šiuos apribojimus, pranešėja yra įsitikinusi, kad ši Bendrijos priemonė 
yra  naudinga. Fondu suteikiant paramą operacijoms, kurių metu padedama nuo nelaimės 
nukentėjusiems žmonėms ir palengvinant valstybių narių finansinę naštą katastrofų atveju, juo 
taip pat pademonstruojamas Sąjungos solidarumas su jos piliečiais, patiriančiais sunkumų. 
Pranešėja pritaria Komisijos pozicijai, kad fondą reikėtų padaryti veiksmingesniu, sumažinant 
laikotarpį nuo katastrofos pradžios iki paramos suteikimo. Administracinės procedūros yra 
lėtos, sudėtingos ir painios, tačiau to būtų galima išvengti padarant mažus pakeitimus,  kuriais 
nebūtų keičiamas dabartinio Bendrijos reglamento branduolys.

Kadangi dauguma problemų yra  susijusios su prašymais regioninio masto katastrofos atveju, 
pranešėja  mano esant tinkamu aiškiai apibrėžti kada galima gauti fondo paramą nedidelės 
katastrofos atveju.

Taip pat ji mano, kad lėtai besirutuliojančių katastrofų atveju, kurios dažnai vyksta pietinėse 
Sąjungos dalyse, sunku laikytis reglamente nurodytų galutinių prašymo pateikimo terminų, 
net jeigu tai ir yra nuolatinė struktūrinė problema, todėl šį klausimą taip pat reikia spręsti.

Pranešėja pritaria  poreikiui aiškiau  ir tiksliau apibrėžti katastrofos sąvoką, patvirtinant 
bendrus kriterijus įvertinant žalos dydį ir patvirtinti didžiausias  sumas, susietas su teritorijos 
dydžiu. Taip  būtų pašalintos abejonės ir neigiamas nusistatymas Europos Sąjungos atžvilgiu 
valstybėse narėse bei visuomenėje, kuri priešingu atveju gali manyti, kad Sąjunga nesiūlo 
tinkamo  atsako jų problemoms.

Reikėtų sumažinti biurokratines  procedūras, reikalingas fondo panaudojimui. Išankstiniai 
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mokėjimai būtų labai naudingi ir tinkami, o sujungiant procedūras ir sprendimus būtų gerokai 
paspartintas dabartinis procesas.

Ši priemonė turėtų likti finansuojama  ne iš Bendrijos biudžeto, nes iš anksto negalima žinoti 
kokiu  mastu ją atitinkamais metais reikės panaudoti. Tai taip pat derėtų su Parlamento 
bendrąja pozicija, pagal kurią priemonės, skirtos reaguoti į išskirtines ir nenumatytas krizes 
turėtų išlikti nebiudžetinėmis priemonėmis.

Kaip nurodyta anksčiau, pranešėja pritaria poreikiui paaiškinti tinkamumo kriterijus, ypač 
regioninio masto katastrofų atveju. Tačiau, nors regiono BVP paremtas kriterijus yra tinkamas 
rodiklis,  nustatyta riba yra vis  dar per didelė norint tinkamai  reaguoti į vis dažnesnes ir 
rimtesnes  katastrofas,  vykstančias Europos regionuose. Reikėtų tam tikro lankstumo,  pvz. 
pasinaudojant įvertinimu balais, įtraukiant žalą kurios negalima įvertinti atsižvelgiant į 
pajamas,  kaip pvz. žalą kraštovaizdžiui, rekreacinei infrastruktūrai, žalą aplinkai ir t.t. bei 
žalą,  kuri turi didelio poveikio socialinėms ir ekonominėms sąlygoms atitinkamame regione.

Pranešėja mano, kad reikėtų išlaikyti galimybę panaudoti fondo lėšas išskirtinėmis 
aplinkybėmis, net jei atitinkamos katastrofos atveju tinkamumo gauti paramą lygis nebuvo 
pasiektas. Ji pritaria Komisijos  iniciatyvai, pripažindama, kad dabartinėmis priemonėmis yra 
labai sunku rinkamai reaguoti į didelio  masto žmogaus sukeltas katastrofas.


