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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē neseno Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF) tematiskās darbības 
jomas paplašināšanu, ņemot vērā pašreizējo Covid-19 pandēmiju, darbības jomā 
iekļaujot liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situācijas, lai dalībvalstīm būtu 
vieglāk sniegt palīdzību, tostarp medicīnisko palīdzību, skartajām iedzīvotāju grupām;

2. uzsver, ka atbalsta izmaksas ātrums pēc 2014. gadā veiktās reformas ir palielinājies, un 
prasa Komisijai vēl vairāk paātrināt maksājumus, sniegt tehnisko palīdzību valstu 
iestādēm pieteikumu iesniegšanas procesā un nodrošināt, ka pieteikumu novērtēšana 
tiek veikta savlaicīgi; stingri atbalsta neseno avansa maksājumu sistēmas reformu, ar ko 
avansa maksājumu īpatsvars tika palielināts no 10 % no paredzamā atbalsta līdz 25 %, 
bet maksimālā avansa maksājumu summa naudas izteiksmē — no 30 miljoniem EUR 
līdz 100 miljoniem EUR; uzsver, ka ir novērots, ka šīs reformas ir labvēlīgi 
ietekmējušas ESSF efektivitāti, jo īpaši reģionos un pašvaldībās, kuru piekļuve 
alternatīviem finansējuma veidiem ir ierobežota; tomēr apšauba, vai reforma novērš 
visus šķēršļus, kas pašlaik neļauj dalībvalstīm pieprasīt avansa maksājumus, ņemot vērā 
nelielo pieteikumu skaitu; aicina Komisiju dialogā ar dalībvalstu iestādēm apsvērt 
papildu veidus, kā veicināt šo iespēju; mudina Komisiju pēc iespējas ātrāk veikt avansa 
maksājumus par pieteikumiem, kas saistīti ar Covid-19 pandēmiju;

3. atzīst, ka klimata pārmaiņu risināšanai ir vajadzīga pirmām kārtām preventīva pieeja 
politikai, kas atbilstu Parīzes nolīgumam un zaļajam kursam, un ka ESSF nav 
instruments, kas paredzēts ātrai reaģēšanai katastrofu situācijās; tomēr apšauba, vai 
ESSF ir pienācīgi pielāgots klimata pārmaiņu turpmāko seku risināšanai, jo īpaši salās 
un piekrastes reģionos, kurus īpaši apdraud dabas katastrofas;

4. atzinīgi vērtē Komisijas 2020. gada 27. maija priekšlikumu nākamajā ilgtermiņa 
budžetā palielināt ESSF gada maksimālo summu līdz 1 miljardam EUR (2018. gada 
cenās), kas bija Parlamenta nostāja šajā jautājumā jau no paša sākuma; tomēr šaubās, 
vai ar šo summu pietiks, lai segtu visus atbilstīgos pieteikumus turpmākajos gados, 
ņemot vērā fonda darbības jomas paplašināšanu un klimata pārmaiņu straujo attīstību, 
kas padara dabas katastrofas biežākas, postošākas un neparedzamākas;

5. prasa Komisijai ierosināt pārskatīt regulu, kurai būtu jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk 
nākamajā daudzgadu finanšu shēmā (DFS), lai vienkāršotu un paātrinātu pieteikšanās 
procedūru dalībvalstīm, palielinātu avansa maksājumu īpatsvaru līdz 33 %, paātrinātu 
galīgo izmaksu, pilnībā integrētu principu “atjaunošana vēl labākā stāvoklī” ESSF 
regulas 3. pantā, kā arī lai pasākumos, kurus veic nolūkā pielāgoties klimata 
pārmaiņām, iekļautu salu un piekrastes reģionu dimensiju, tādējādi atzīstot, ka šīs 
teritorijas ir īpaši pakļautas riskam;

6. uzsver, ka ESSF izmantošana ir veicinājusi politisko atziņu gūšanu valsts un vietējā 
līmeņa iestādēs, kā rezultātā tās ir izvērtējušas savus vispārējos katastrofu riska 
pārvaldības pasākumus; lūdz Komisiju izveidot un pārvaldīt dalībvalstu ESSF 
koordinatoru tīklu, lai apmainītos ar paraugpraksi un praktiskiem ieteikumiem par 
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pieteikumu iesniegšanu;

7. norāda uz ievērojamo potenciālo sinerģiju starp ESSF un citiem Savienības fondiem un 
politikas virzieniem; prasa šo sinerģiju pilnībā izmantot;

8. lūdz Komisiju saskaņā ar Parīzes nolīgumu un zaļo kursu nodrošināt noturīgākus un 
klimatam labvēlīgākus ieguldījumus un atjaunošanas projektus un uzlabot infrastruktūru 
atbilstīgi jaunākiem un stingrākiem standartiem, nevis vienkārši atjaunot apstākļus, kas 
pastāvēja pirms atgadījuma;

9. iesaka paplašināt fonda pieejamību potenciālajām kandidātvalstīm kā papildu 
apliecinājumu solidaritātei ar trešām valstīm, kuras ir ceļā uz pievienošanos ES;

10. pauž nožēlu par to, ka, pamatojoties uz Eirobarometra aptaujās iegūtajiem datiem, tikai 
15 % ES iedzīvotāju varētu būt pilnībā informēti par fonda izmantošanu valstu līmenī; 
atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir informēt sabiedrību par reālajiem ieguvumiem, ko sniedz 
ESSF; aicina attiecīgās reģionālās un vietējās iestādes īstenot komunikācijas stratēģijas, 
lai iedzīvotāju zināšanai skaidri izceltu ESSF sniegto palīdzību; aicina Komisiju 
pastiprināt komunikācijas centienus nolūkā uzlabot sabiedrības informētību par 
intervences pasākumiem, kas finansēti no ESSF līdzekļiem, un aicina Komisiju saistībā 
ar regulas gaidāmo pārskatīšanu noteikt saņēmējvalstij pienākumu sniegt informāciju 
par ES finansiālo atbalstu īstenotajām darbībām;

11. uzsver, ka ESSF dotāciju piešķiršanai, pārvaldībai un īstenošanai vajadzētu būt 
maksimāli pārredzamai un ka dotācijas ir jāizmanto saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principiem.
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