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PASIŪLYMAI

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

1. dar kartą atkreipia dėmesį į Europos Sąjungos solidarumo fondo (toliau – ES solidarumo 
fondas) svarbą teikiant finansinę paramą nuo gaivalinių nelaimių nukentėjusioms 
valstybėms narėms ir regionams; palankiai vertina tai, kad neseniai išplėsta ES 
solidarumo fondo taikymo sritis įtraukiant didelio masto ekstremaliąsias visuomenės 
sveikatos situacijas;

2. pabrėžia, kad ekstremaliųjų situacijų skaičiaus ir rimtumo neįmanoma numatyti; tebėra 
susirūpinęs dėl ES solidarumo fondo metinės viršutinės pagalbos ribos 2021–2027 m. 
laikotarpiu; apgailestauja, kad dėl biudžeto suvaržymų šalys, kurios dėl COVID-19 
pandemijos 2020 m. prašo paramos, gaus mažiau nei 50 proc. galimos pagalbos sumos;

3. pabrėžia, kad reikia skubiai mobilizuoti ES solidarumo fondo lėšas; primena, kad 
nelaimių ir ekstremaliųjų situacijų padarinius dažnai sudėtinga įvertinti; todėl ragina laiku 
ir lanksčiai įvertinti tinkamas finansuoti išlaidas, laikantis patikimo finansų valdymo 
principų, taip pat teikti praktinę paramą valstybėms narėms, ypač žalos įvertinimo 
klausimais;

4. primygtinai reikalauja visapusiškai apsaugoti biudžeto valdymo institucijos vaidmenį; 
pažymi, kad pagal naują daugiametę finansinę programą (DFP) ES solidarumo fondo 
asignavimai įtraukiami į bendrąjį biudžetą ir panaudojami atliekant perkėlimus; pabrėžia, 
kad reikia laiku pateikti informaciją apie tokius perkėlimus; taip pat apgailestauja dėl to, 
kad trūksta išsamios bendrosios informacijos apie paraiškas ES solidarumo fondo 
paramai gauti, o tai trukdo atlikti tikrinimą;

5. atkreipia dėmesį į ES solidarumo fondo taisomąjį pobūdį, taigi ir į poreikį užtikrinti 
veiksmingą sąveiką su kitomis Sąjungos politikos sritimis ir programomis, visų pirma su 
Europos žaliuoju kursu ir tomis programomis, kuriomis remiama nelaimių prevencija ir 
rizikos valdymas; ragina peržiūrėti ES solidarumo fondą siekiant užtikrinti, kad būtų 
skatinama vadovautis tobulinamojo atkūrimo koncepcija;

6. apgailestauja dėl nepakankamo ES solidarumo fondo matomumo, o tai reiškia, kad ne 
visada aiškiai parodomas Sąjungos vaidmuo; apgailestauja dėl to, kad ES solidarumo 
fondo reglamente nenumatyta nei prievolė viešinti ES solidarumo fondo paramą, nei 
reikalavimas teikti ataskaitas šiuo klausimu.


