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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. palankiai vertina tai, kad, atsižvelgiant į besitęsiančią COVID-19 pandemiją, neseniai 
išplėsta Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) teminė taikymo sritis, į ją 
įtraukiant didelio masto ekstremaliąsias situacijas visuomenės sveikatos srityje, siekiant 
padėti valstybėms narėms teikti pagalbą, įskaitant medicininę pagalbą, nukentėjusiems 
gyventojams;

2. pabrėžia, kad nuo 2014 m. reformos pagalbos išmokėjimas paspartėjo, ir prašo 
Komisijos dar labiau paspartinti mokėjimus, teikti techninę pagalbą nacionalinėms 
institucijoms vykdant paraiškų teikimo procesą ir užtikrinti, kad paraiškų vertinimas 
būtų atliktas laiku; tvirtai remia naujausią išankstinių mokėjimų sistemos reformą, pagal 
kurią išankstinių mokėjimų lygis padidinamas nuo 10 proc. iki 25 proc. numatomo 
įnašo ir nuo didžiausios 30 mln. EUR iki 100 mln. EUR sumos; pabrėžia, kad įrodyta, 
jog tai daro teigiamą poveikį fondo veiksmingumui, visų pirma regionuose ir 
savivaldybėse, kuriose alternatyvių finansavimo šaltinių kiekis yra ribotas; tačiau, 
atsižvelgiant į mažą paraiškų skaičių, abejoja, ar reforma pašalinamos visos kliūtys, dėl 
kurių šiuo metu valstybės narės negali prašyti išankstinių mokėjimų; prašo Komisijos, 
palaikant dialogą su valstybių narių institucijomis, apsvarstyti papildomus šios 
galimybės skatinimo būdus; primygtinai ragina Komisiją kuo greičiau išmokėti 
išankstinius mokėjimus pagal su COVID-19 susijusias paraiškas;

3. pripažįsta, kad siekiant kovoti su klimato kaita visų pirma reikia laikytis prevencinės 
politikos požiūrio, kuris atitiktų Paryžiaus susitarimą ir Žaliąjį kursą, ir kad ESSF nėra 
greitojo reagavimo intervencinė priemonė nelaimių atvejais; vis dėlto abejoja, ar fondas 
yra tinkamai pritaikytas siekiant atremti būsimus klimato kaitos padarinius, visų pirma 
salose ir pakrančių regionuose, kuriems ypač gresia gaivalinės nelaimės;

4. palankiai vertina 2020 m. gegužės 27 d. Komisijos pasiūlymą pagal kitą ilgalaikį 
biudžetą padidinti didžiausią metinę ESSF sumą iki 1 mlrd. EUR (2018 m. kainomis) – 
tokia nuo pat pradžių buvo ir Parlamento pozicija; tačiau abejoja, ar šios sumos pakaks 
visoms reikalavimus atitinkančioms paraiškoms padengti būsimais metais, atsižvelgiant 
į išplėstą fondo taikymo sritį, taip pat į sparčią klimato kaitos raidą, dėl kurios 
gaivalinės nelaimės tampa dažnesnės, stipresnės ir mažiau nuspėjamos;

5. prašo Komisijos pasiūlyti persvarstyti reglamentą, kuris turėtų įsigalioti kuo anksčiau 
pagal kitą daugiametę finansinę programą (DFP), kad būtų supaprastinta ir paspartinta 
paraiškų teikimo procedūra valstybėms narėms, padidintas išankstinių mokėjimų lygis 
iki 33 proc., paspartintas galutinis išmokėjimas, visapusiškai integruotas ESSF 
reglamento 3 straipsnyje nustatytas „geresnio atstatymo“ principas ir įtrauktas salų bei 
pakrančių aspektas, siekiant atsižvelgti į šių teritorijų, patiriančių ypatingą riziką, 
prisitaikymą prie klimato kaitos;

6. pabrėžia, kad ESSF naudojimas paskatino nacionalinių ir vietos valdžios institucijų 
mokymąsi politikos klausimais, o tai sudarė joms sąlygas įvertinti savo nelaimių 
platesnio masto rizikos valdymo priemones; prašo Komisijos sukurti ir valdyti ESSF 
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koordinatorių iš valstybių narių tinklą, kad būtų dalijamasi geros praktikos pavyzdžiais 
ir praktiniais patarimais dėl paraiškų teikimo;

7. atkreipia dėmesį į galimą didelę ESSF ir kitų Sąjungos fondų bei politikos priemonių 
sąveiką; ragina visapusiškai pasinaudoti šia sąveika;

8. prašo, kad Komisija, laikydamasi Paryžiaus susitarimo ir Žaliojo kurso, užtikrintų 
atsparesnes ir klimatui palankesnes investicijas bei rekonstrukcijos projektus ir 
atnaujintų infrastruktūrą, kad ji atitiktų naujesnius ir patikimesnius standartus, o ne vien 
tik atkurtų sąlygas, kurios buvo prieš įvykstant įvykiui;

9. rekomenduoja išplėsti fondo lėšų skyrimo tinkamumo aprėptį ir skirti ESSF lėšų taip pat 
potencialioms šalims kandidatėms – tai būtų dar vienas solidarumo su trečiosiomis 
šalimis, siekiančiomis įstoti į ES, ženklas;

10. apgailestauja dėl to, kad, remiantis „Eurobarometro“ apklausų duomenimis, turbūt tik 
15 proc. ES gyventojų yra visapusiškai informuoti, kaip fondas naudojamas atskiros 
šalies lygmeniu; pakartoja, kad svarbu informuoti visuomenę apie ESSF teikiamą 
apčiuopiamą naudą; ragina susijusias regionų ir vietos valdžios institucijas įgyvendinti 
komunikacijos strategijas, siekiant aiškiai atkreipti piliečių dėmesį į ESSF lėšomis 
teikiamą paramą; prašo Komisijos dėti daugiau pastangų komunikacijos srityje, siekiant 
didinti visuomenės informuotumą apie ESSF lėšomis finansuojamas intervencijas ir, 
ateityje persvarstant reglamentą, įvertinti galimybę numatyti paramą gaunančios šalies 
prievolę informuoti apie ES finansinę paramą įgyvendintiems veiksmams;

11. pabrėžia, kad ESSF dotacijų skyrimas, valdymas ir įgyvendinimas turėtų būti kuo 
skaidresni ir kad dotacijos turi būti naudojamos laikantis patikimo finansų valdymo 
principų.
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