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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos 
solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Portugalijai, Ispanijai, 
Italijai ir Austrijai
(COM(2020)0200 – C9-0127/2020 – 2020/2068(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0200 
– C9-0127/2020),

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

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) 
Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa2, ypač į 
jo 10 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo3, ypač į jo 11 punktą,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

1. palankiai vertina šį sprendimą, kaip Sąjungos solidarumo su nukentėjusiais nuo gaivalinių 
nelaimių Sąjungos piliečiais ir regionais ženklą;

2. pabrėžia, kad reikia nedelsiant leisti pasinaudoti iš Europos Sąjungos solidarumo fondo 
(toliau – Fondas) teikiama finansine parama regionams, 2019 m. Sąjungoje 
nukentėjusiems nuo gaivalinių nelaimių;

3. mano, kad valstybėms narėms išmokėta finansinė pagalba turi būti teisingai paskirstyta 
labiausiai nukentėjusiems regionams ir vietovėms;

4. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

5. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis 
būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

1 OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
2 OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
3 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
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PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą 
Portugalijai, Ispanijai, Italijai ir Austrijai

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį 
Europos Sąjungos solidarumo fondą4, ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo5, ypač į jo 11 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Europos Sąjungos solidarumo fondo (toliau – Fondas) tikslas – suteikti Sąjungai 
galimybę greitai, veiksmingai ir lanksčiai reaguoti nelaimės atvejais, kad būtų 
parodytas solidarumas su gaivalinių nelaimių ištiktų regionų gyventojais; 

(2) didžiausia Fondo metinė suma neturi viršyti 500 000 000 EUR (2011 m. kainomis), 
kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 10 straipsnyje6;

(3) 2019 m. lapkričio 8 d. Portugalija pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas dėl 
ekstremalių oro sąlygų Azoruose;

(4) 2019 m. lapkričio 28 d. Ispanija pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas dėl smarkių 
liūčių, dėl kurių Valensijos, Mursijos, Kastilijos-La Mančos ir Andalūzijos regionuose 
kilo potvyniai;  

(5) 2020 m. sausio 10 d. Italija pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas dėl ekstremalių 
oro sąlygų 17 regionų 2019 m. rudenį;

(6) 2020 m. sausio 29 d. Austrija pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas dėl ekstremalių 
oro sąlygų 2019 m. lapkričio mėn.;

(7) Portugalijos, Ispanijos, Italijos ir Austrijos paraiškos tenkina finansinės paramos 
teikimo iš Fondo lėšų sąlygas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 
4 straipsnyje;

(8) todėl, siekiant suteikti finansinę paramą Portugalijai, Ispanijai, Italijai ir Austrijai, 
Fondo lėšos turėtų būti mobilizuotos;

4 OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
5 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
6 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. 
daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).
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(9) siekiant kuo greičiau mobilizuoti Fondo lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 
jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
2020 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo 
skiriami tokie įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai:

a) Portugalijai skiriama 8 212 697 EUR suma;

b) Ispanijai skiriama 56 743 358 EUR suma;

c) Italijai skiriama 211 707 982 EUR suma;

d) Austrijai skiriama 2 329 777 EUR suma.

2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.
Jis taikomas nuo … [sprendimo priėmimo data].

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu
Pirmininkas Pirmininkas

 Datą įrašo Parlamentas prieš paskelbiant sprendimą Oficialiajame leidinyje.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisija siūlo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo (toliau – Fondas) lėšas siekiant 
suteikti finansinę paramą, susijusią su ekstremaliomis oro sąlygomis, 2019 m. rudenį 
pasireiškusiomis Portugalijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Austrijoje.

Portugalija. Uraganas

2019 m. spalio mėn. uraganas „Lorenzo“ praslinko per Azorų salas ir padarė didelę žalą viešajai 
infrastruktūrai, pavyzdžiui, uostams, vandentiekio, energetikos ir ryšių tinklams, keliams, oro 
uostams, mokykloms ir ligoninėms. Ši nelaimė taip pat didelę žalą padarė privačiajai 
infrastruktūrai, įmonėms, žuvininkystės ir žemės ūkio sektoriams bei turizmui.  

Paraiškoje, kurią Komisija gavo 2019 m. lapkričio 8 d., Portugalijos valdžios institucijos bendrą 
tiesioginę žalą įvertino 328,5 mln. EUR arba 8,4 proc. nukentėjusio regiono BVP. Tai yra 
gerokai daugiau negu Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšoms mobilizuoti NUTS 2 
lygmens regione nustatyta riba, kuri yra 1 proc. regiono BVP atokiausių regionų, pvz., Azorų 
salų, atveju. Taigi ši nelaimė atitinka regioninės gaivalinės nelaimės kriterijų, nustatytą pagal 
Europos Sąjungos solidarumo fondo reglamento 3 straipsnio 2 dalį.

Portugalija apskaičiavo, kad bendros tinkamų finansuoti svarbiausių gelbėjimo ir atstatymo 
operacijų, kurios atitinka šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies reikalavimus, išlaidos sudaro 
279,3 mln. EUR. Beveik visos šios išlaidos yra transporto infrastruktūros, visų pirma uostų, 
atkūrimo išlaidos. 

Nukentėjęs regionas pagal Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų 2014–2020 m. 
finansinio laikotarpio nuostatas priskiriamas mažiau išsivysčiusių regionų kategorijai. 
Portugalijos valdžios institucijos nepranešė apie ketinimą perskirti ESI fondų programų lėšas 
atkūrimo priemonėms finansuoti. 

Vadovaudamasi ankstesne praktika, Komisija siūlo taikyti 2,5 proc. visos tiesioginės žalos 
koeficientą atvejams, kuriems taikoma regioninės gaivalinės nelaimės nuostata. Taigi visa 
siūlomos pagalbos suma yra 8 212 697 EUR.

Portugalija paprašė išmokėti avansą, kaip nustatyta šio reglamento 4a straipsnyje. 2019 m. 
gruodžio 11 d. Komisija priėmė Įgyvendinimo sprendimą skirti 10 proc. avansą, t. y. 
821 270 EUR nuo numatomo ES finansinio įnašo. Visas avansas buvo išmokėtas.

Ispanija. Potvyniai

2019 m. rugsėjo mėn. Ispanijos pietrytinė dalis nukentėjo nuo reto meteorologinio reiškinio, 
apibūdinamo kaip „izoliuotas žemas slėgis dideliame aukštyje“. Šiam reiškiniui būdingos 
ekstremalios liūtys, kurios šiuo atveju buvo didžiausios per pastaruosius 140 stebėjimo metų ir 
sukėlė stiprius potvynius didelėse Valensijos, Mursijos, Kastilijos-La Mančos ir Andalūzijos 
regionų teritorijose. Nelaimė nusinešė 8 žmonių gyvybes, tūkstančiai žmonių buvo priversti 
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evakuotis ir buvo stipriai apgadinta kelių, geležinkelių ir oro uostų infrastruktūra, vandentiekio 
tinklai, apsauginė infrastruktūra, aplinka ir privatūs namai. Taip pat labai nuniokoti paplūdimiai 
ir sugadinta pakrančių infrastruktūra.

Savo 2019 m. lapkričio 28 d. paraiškoje, kuri Komisijos prašymu buvo atnaujinta 2019 m. 
gruodžio 18 d. ir 2020 m. sausio 29 d., Ispanijos valdžios institucijos pateikė vertinimą, kad 
žala siekia 2 269,7 mln. EURir tai sudaro 2,65 proc. svertinio regioninio BVP (BVP vidurkis, 
apskaičiuotas pagal žalos dalį kiekviename regione).  Visi nukentėję regionai (Valensijos sritis, 
Mursijos regionas, Kastilija-La Manča ir Andalūzija) yra NUTS 2 lygio regionai. Todėl 
paraiška atitinka regioninių nelaimių kriterijus, išdėstytus reglamento 2 straipsnio 3 dalyje, 
pagal kurią tiesioginės žalos ribinė vertė yra 1,5 proc. to regiono BVP. 

Apskaičiuota, kad gelbėjimo ir atstatymo operacijų išlaidos sieks 650,6 mln. EUR ir didžiausia 
dalis bus skirta valymo operacijoms ir infrastruktūros taisymui finansuoti.

Trys nukentėję regionai (Mursija, Kastilija-La Manča ir Andalūzija) pagal ESI fondų nuostatas 
yra vadinamieji pereinamojo laikotarpio regionai, o Valensijos savivaldybė yra labiau išsivystęs 
regionas. Nebuvo pranešta apie ketinimą perskirstyti ESI fondų finansavimą ir skirti lėšų 
atkūrimo priemonėms.

Vadovaudamasi ankstesne praktika, Komisija vėl siūlo taikyti 2,5 proc. visos tiesioginės žalos 
koeficientą atvejams, kuriems taikoma regioninės gaivalinės nelaimės nuostata. Taigi visa 
siūlomos pagalbos suma yra 56 743 358 EUR. 

Ispanija paprašė sumokėti avansą. 2020 m. vasario 13 d. Komisija priėmė Įgyvendinimo 
sprendimą skirti 10 proc. avansą nuo numatomo Fondo finansinio įnašo.  Po to Ispanijai buvo 
išmokėta atitinkama 5 674 336 EUR suma.

Italija. Ekstremalios oro sąlygos

2019 m. spalio mėn. pabaigoje ir lapkričio mėn. didžioji dalis Italijos teritorijos nuo šiaurės iki 
pietų nukentėjo nuo tarpusavyje susijusių didelius nuostolius nešančių ekstremalių 
meteorologinių reiškinių: susidarė nuošliaužos, kilo potvyniai, kurių didžiausias – pražūtingas 
potvynis Venecijoje. Nukentėjo 17 regionų, iš jų didžiausią žalą patyrė Veneto, Pjemonto, 
Ligūrijos, Sicilijos ir Emilijos-Romanijos regionai. Beveik trečdalį (1,8 mlrd. EUR) visų 
nuostolių patyrė vien Venetas, ypač dėl didelių potvynių Venecijos mieste. Komisijos atlikta 
analizė rodo, kad paraiškoje nurodytos susidariusios oro sąlygos meteorologiniu požiūriu gali 
būti laikomos vienu įvykiu. 

Visuose nukentėjusiuose regionuose nelaimė dėl nuošliaužų ir nuvirtusių medžių labai sutrikdė 
kelių tinklo funkcionavimą, sutrikdė upių tinklą, nuslinko šlaitai ir buvo užtvindyti viešieji ir 
privatūs pastatai. Ekstremalios oro sąlygos sukėlė daug nuostolių su mediena susijusiai 
ekonomikai ir turizmui, padarė daug žalos „Natura 2000“ saugomoms teritorijoms, nustojo 
veikti kanalizacijos sistemų valymo įrenginiai, nutrūko elektros energijos tiekimas ir dujų tinklų 
veikla. 

Venete potvynis padarė milžinišką žalą viešajam ir privačiajam turtui, komercinei ir 
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ekonominei pramoninei veiklai ir tretiniam sektoriui (paslaugų teikimo veiklai). Per potvynį 
vandeniui pasiekus aukščiausią ribą (daugiau kaip 187 cm virš jūros lygio) užtvindyta daugiau 
kaip 85 proc. Venecijos miesto ir padaryta didelė žala, įskaitant nemažą žalą meno objektams 
ir iš popieriaus pagamintam turtui, pavyzdžiui, knygoms, rankraščiams ir archyvams.  

2020 m. sausio 10 d. Italijos valdžios institucijos pateikė paraišką Fondo paramai gauti. Bendra 
tiesioginė žala buvo įvertinta 5 619,878 mln. EUR, t. y. ši suma sudaro daugiau kaip 157 proc. 
didelės gaivalinės nelaimės ribos, taikomos Italijai (žala viršija 3 mlrd. EUR 2011 m. 
kainomis).  

Italijos valdžios institucijos apskaičiavo, kad gelbėjimo ir atstatymo operacijų išlaidos sudaro 
1 110,1 mln. EUR. Didžiausia jų dalis yra susijusi su 1) prevencinės infrastruktūros atkūrimo 
ir kultūros paveldo apsaugos išlaidomis ir 2) būtiniausios infrastruktūros atkūrimo išlaidomis. 

Penki iš 17 nukentėjusių regionų pagal ESI fondų (2014–2020 m.) nuostatas laikomi mažiau 
išsivysčiusiais regionais (Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Pulija ir Sicilija), Abrucai laikomi 
pereinamojo laikotarpio regionu, o kiti – labiau išsivysčiusiais regionais. Italija nepranešė 
Komisijai apie ketinimą perskirti ESI fondų programų lėšas atkūrimo priemonėms finansuoti. 
Italija taip pat neprašė mokėti avanso.

Komisija laikosi požiūrio, kad, remiantis ankstesne praktika, pagalba turėtų būti progresinė ir 
siūlo 2,5 proc. koeficientą taikyti žalos daliai, kuri yra mažesnė už „didelės stichinės nelaimės“ 
ribą (t. y. 0,6 proc. BNP arba 3 mlrd. EUR 2011 m. kainomis, atsižvelgiant į tai, kuri suma yra 
mažesnė), o 6 proc. – žalos daliai, viršijančiai šią ribinę vertę. Taigi šiuo konkrečiu atveju 
apskaičiuotas Europos Sąjungos solidarumo fondo finansinis įnašas iš viso sudaro 
211 707 982 EUR. 

Austrija

2019 m. lapkričio mėn. Austrijos pietvakarinėje dalyje įvyko dideli potvyniai, ypač Karintijoje 
ir Rytų Tirolyje – dviejuose su Italija besiribojančiuose Alpių regionuose. Ekstremalias oro 
sąlygas lėmė tos pačios meteorologinės sąlygos kaip ir Italijoje ir padarė didelę žalą pagrindinei 
viešajai infrastruktūrai (daugiausia keliams, tiltams ir geležinkeliui), privatiems namams ir 
įmonėms. Neįprastai gausus snygis ir griūtys padarė žalos miškininkystei. 

2020 m. sausio 29 d. Austrijos valdžios institucijos pateikė paraišką Fondo paramai gauti ir 
2020 m. kovo 9 d. pateikė atnaujintą informaciją. Bendra įvertinta 93,2 mln. EUR tiesioginė 
žala yra gerokai mažesnė už Austrijai taikomą didelės nelaimės ribą (didesnė nei 0,6 proc. 
Austrijos bendrųjų nacionalinių pajamų žala arba 2 307,9 mln. EUR).  Ji taip pat mažesnė už 
vadinamosios regioninės nelaimės ribą (1,5 proc. regiono BVP, įvertinto atsižvelgiant į žalos 
dalį nukentėjusiuose regionuose). Kadangi nelaimė Austrijoje kilo dėl tų pačių meteorologinių 
sąlygų kaip ir didelė nelaimė Italijoje, paraiška gali būti teikiama pagal reglamento 2 straipsnio 
4 dalyje aprašytą vadinamąją kaimyninės šalies nuostatą.

Austrijos valdžios institucijos apskaičiavo, kad gelbėjimo ir atstatymo operacijų išlaidos sudaro 
61,3 mln. EUR.  Didžiausia išlaidų dalis tenka transporto tinklo taisymo išlaidoms padengti ir 
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kovos su dirvožemio erozija priemonėms finansuoti. 

Nukentėję regionai pagal ESI fondų nuostatas laikomi labiau išsivysčiusiais regionais. Austrijos 
valdžios institucijos neprašė išmokėti avanso. Jos nurodė ketinančios Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai lėšas panaudoti apsauginių miškų atsodinimo priemonėms finansuoti. 

Komisija siūlo nustatyti įprastą 2,5 proc. koeficientą, taikomą įvykus nelaimėms pagal 
vadinamąją kaimyninės šalies nuostatą, ir tokiu būdu sudaryti siūlomą bendrą fondo 
2 329 777 EUR finansinį įnašą. 

Išvada

Bendra suma, kurią siūloma mobilizuoti Ispanijai, Portugalijai, Italijai ir Austrijai, yra 
278 993 814 EUR. Tam reikia iš dalies pakeisti 2020 m. biudžetą parengiant taisomojo 
biudžeto projektą. Atsižvelgiant į 6 495 606 EUR sumą, kuri jau išmokėta kaip avansai, 
Taisomojo biudžeto Nr. 4/2020 projektu (COM(2020)190) siekiama pagal biudžeto eilutę 
13 06 01 „Pagalba valstybėms narėms didelės gaivalinės nelaimės atveju, kai itin nukenčia 
gyvenimo sąlygos, gamtinė aplinka ar ekonomika“ skiriamus ir įsipareigojimų, ir mokėjimų 
asignavimus padidinti 272 498 208 EUR suma.

Visa Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų suma, kurią galima mobilizuoti, 2020 m. 
pradžioje buvo 1 150 524 045 EUR – tai 597 546 284 EUR dydžio 2020 m. asignavimų suma 
ir 552 977 761 EUR dydžio neišleista 2019 m. asignavimų suma, kuri perkelta į 2020 m. 

Tai pirmasis 2020 m. sprendimas dėl lėšų mobilizavimo. Iki 2020 m. spalio 1 d. lieka 
722 143 660 EUR suma, t. y. gerokai daugiau nei suma, kurią teisiškai reikalaujama palikti iki 
šios datos pagal DFP reglamento 10 straipsnio 1 dalį (25 proc. visų 2020 m. metinių 
asignavimų, t. y. 149 386 571 EUR).

Pranešėjas rekomenduoja skubiai patvirtinti prie šio pranešimo pridedamą Komisijos 
pasiūlymą dėl sprendimo, kad būtų galima sparčiai mobilizuoti minėtąsias sumas, ir taip 
išreikšti solidarumą su keturiomis nukentėjusiomis valstybėmis narėmis. Pranešėjas 
primygtinai ragina, kad šis finansinis įnašas būtų ypač skubiai skirtas valstybėms narėms, 
nes šios gaivalinės nelaimės įvyko jau 2019 m.
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REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

(Dar negauta)


