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Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā 
Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai 
Eiropas Parlamenta 2018. gada 11. septembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda 
izmantošanu atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai 
(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2018)0360 – C8-0245/2018),

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko 
izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu1,

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar 
ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam2, un jo īpaši tās 10. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu 
pārvaldību3 un jo īpaši tā 11. punktu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0272/2018),

1. atzinīgi vērtē lēmumu, kas apliecina Savienības solidaritāti ar Savienības iedzīvotājiem 
un reģioniem, kurus piemeklējušas dabas katastrofas; 

2. uzsver, ka ir steidzami jāpiešķir finansiāls atbalsts no Eiropas Savienības Solidaritātes 
fonda (turpmāk „Fonds”) reģioniem, kurus piemeklējušas dabas katastrofas, un pauž 
nožēlu par 2017. gadā Savienībā dabas katastrofās bojā gājušo cilvēku skaitu;

1 OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.
2 OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
3 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.



3. prasa turpināt optimizēt izmantošanas procedūru, lai saīsinātu laiku no pieteikuma 
iesniegšanas līdz maksājumam; atgādina, ka ātra līdzekļu izmaksa saņēmējiem ir ļoti 
svarīga vietējām kopienām, vietējām iestādēm un viņu ticībai Savienības solidaritātei;

4. atbalsta to, ka dalībvalstis katastrofu skarto reģionu atjaunošanai izmanto Eiropas 
strukturālos un investīciju fondus; aicina Komisiju atbalstīt un strauji apstiprināt 
finansējuma pārdalīšanu partnerības nolīgumos, kā to šajā nolūkā pieprasījušas 
dalībvalstis;

5. aicina dalībvalstis Fonda finansiālo ieguldījumu izmantot pārredzami, garantējot 
taisnīgu sadalījumu visos skartajos reģionos;

6. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

7. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un 
nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

8. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, tostarp tās pielikumu nosūtīt Padomei un 
Komisijai.



PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Bulgārijai, 
Grieķijai, Lietuvai un Polijai

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 
(ES) 2018/1505.)


