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Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0200 – C9-0127/2020),

– 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 (A9-0105/2020),

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

2. uzsver, ka ir steidzami jāpiešķir finansiāla palīdzība no Eiropas Savienības Solidaritātes 
fonda (“Fonds”) reģioniem, kurus 2019. gadā Savienībā ir piemeklējušas dabas 
katastrofas;

3. uzskata, ka dalībvalstīm piešķirtā finansiālā palīdzība ir taisnīgi jāsadala visvairāk 

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.



skartajiem reģioniem un teritorijām;

4. norāda, ka klimata pārmaiņu dēļ dabas katastrofas kļūs aizvien postošākas un aizvien 
biežākas; aicina nākamajā daudzgadu finanšu shēmā veikt Fonda reformu, lai ņemtu 
vērā klimata pārmaiņu turpmākās sekas, vienlaikus uzsverot, ka Fonds ir tikai postījumu 
novēršanas instruments un ka klimata pārmaiņu dēļ pirmkārt ir vajadzīga preventīva 
politika, kas atbilst Parīzes nolīgumam un zaļajam kursam;

5. atgādina, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 174. un 349. pantu 
Eiropas Savienībai ir jāveic darbības, kas stiprina tās teritoriālo kohēziju, un jāņem vērā 
tālāko reģionu īpašās iezīmes un ierobežojumi; norāda, ka dabas katastrofai tālākajā 
reģionā ir lielāka sociālā un ekonomiskā ietekme nekā tai pašai katastrofai jebkurā citā 
Eiropas reģionā un līdz ar to atjaunošanās norit lēnāk; tāpēc uzskata, ka tālākajiem 
reģioniem Fonda darbības jomas ietvaros būtu jāsaņem lielāks finansējums;

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, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.



PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu palīdzības sniegšanā 
Portugālei, Spānijai, Itālijai un Austrijai

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 
(ES) 2020/1076.)


