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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. pripažindamas, kad ESSF nėra skubios pagalbos nelaimių atvejais priemonė, pažymi, 
kad nuo 2014 m. reformos pagalbos išmokėjimas paspartėjo; vis dėlto prašo Komisijos 
paspartinti mokėjimus;

3. tvirtai remia naujausią išankstinių mokėjimų sistemos reformą, pagal kurią išankstinių 
mokėjimų lygis padidinamas nuo 10 proc. iki 25 proc. numatomo įnašo ir nuo ne 
daugiau nei 30 mln. EUR iki ne daugiau nei 100 mln. EUR; tačiau, atsižvelgiant į mažą 
paraiškų skaičių, abejoja, ar reforma pašalinamos visos kliūtys, dėl kurių šiuo metu 
valstybės narės negali prašyti išankstinių mokėjimų; primygtinai ragina Komisiją kuo 
greičiau išmokėti išankstinius mokėjimus pagal su COVID-19 susijusias paraiškas;

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 buvo ir Parlamento pozicija nuo pat pradžių; tačiau abejoja, ar šios sumos pakaks 
visoms reikalavimus atitinkančioms paraiškoms padengti 2020 m., atsižvelgiant į 
išplėstą Fondo veiklos sritį;

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. ir paspartintas galutinis išmokėjimas;

6. 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.


