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Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā 
Grieķijai un Francijai saistībā ar dabas katastrofām un Albānijai, 
Austrijai, Beļģijai, Horvātijai, Čehijai, Igaunijai, Francijai, Vācijai, 
Grieķijai, Ungārijai, Īrijai, Itālijai, Latvijai, Lietuvai, Luksemburgai, 
Melnkalnei, Portugālei, Rumānijai, Serbijai un Spānijai saistībā ar 
ārkārtas situāciju sabiedrības veselības jomā 
Eiropas Parlamenta 2021. gada 18. maija rezolūcija par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu 
palīdzību Grieķijai un Francijai saistībā ar dabas katastrofām un Albānijai, Austrijai, 
Beļģijai, Čehijai, Francijai, Grieķijai, Horvātijai, Igaunijai, Īrijai, Itālijai, Latvijai, 
Lietuvai, Luksemburgai, Melnkalnei, Portugālei, Rumānijai, Serbijai, Spānijai, 
Ungārijai un Vācijai, reaģējot uz sabiedrības veselības ārkārtas situāciju 
(COM(2021)0201 – C9-0117/2021 – 2021/0077(BUD))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2021)0201 – C9-0117/2021),

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

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 30. marta Regulu (ES) 
2020/461, ar ko Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002 groza, lai dalībvalstīm un 
valstīm, kuras risina sarunas par pievienošanos Savienībai, sniegtu finansiālu palīdzību, 
ja tās nopietni skārusi liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situācija2, 

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 17. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 2020/2093, ar 
ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam3, un jo īpaši tās 9. pantu,

– ņemot vērā 2020. gada 16. decembra Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, 
Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību 
budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, 

1 OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.
2 OV L 99, 31.03.2020., 9. lpp.
3 OV L 433 I, 22.12.2020., 11. lpp.



tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai1, un jo īpaši tā 10. punktu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0157/2021),

1. atzinīgi vērtē šo lēmumu kā apliecinājumu konkrētai, taustāmai un pamanāmai 
Savienības solidaritātei ar Savienības pilsoņiem un reģioniem, kurus skārušas dabas 
katastrofas un Covid-19 pandēmijas izraisītā liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas 
situācija 2020. gadā;

2. atzinīgi vērtē to, ka no 2020. gada marta ir paplašināta Regulas (EK) Nr. 2012/2002 
darbības joma, lai iekļautu tajā tādas liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas 
situācijas kā pašreizējā Covid-19 pandēmija;

3. pauž līdzjūtību un solidaritāti ar visiem, kas cietuši postošajās dabas katastrofās un 
Covid-19 pandēmijā;

4. uzsver steidzamo nepieciešamību piešķirt finansiālu palīdzību no Eiropas Savienības 
Solidaritātes fonda (“Fonds”) un to, cik svarīgi ir nodrošināt, lai tā pienācīgi sasniegtu 
skarto valstu reģionus un saņēmējus;

5. pauž nožēlu par to, ka 2020. gadā valdošās Covid-19 pandēmijas dēļ bija nepieciešams 
ievērojams laiks, lai izvērtētu finansiālās palīdzības pieteikumus, kuri iesniegti līdz 
oficiālajam galīgajam termiņam, proti, 2020. gada 24. jūnijam, un tā rezultātā Komisija 
savu priekšlikumu par Fonda izmantošanu iesniedza tikai 2021. gada marta beigās; 
uzsver, ka turpmāk ir svarīgi ātri mobilizēt Fondu, lai sniegtu tik ļoti nepieciešamo 
palīdzību pēc lielām dabas katastrofām vai liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas 
situācijām;

6. norāda, ka klimata pārmaiņu dēļ dabas katastrofas kļūs arvien spēcīgākas un atkārtosies 
biežāk; uzsver, ka atsevišķi reģioni, piemēram, salas un piekrastes reģioni, ir īpaši 
pakļauti dabas katastrofu ietekmes riskam; uzsver to, ka Fonds ir tikai preventīvs 
instruments un ka klimata pārmaiņu novēršanai vispirms un galvenokārt ir vajadzīga 
preventīva politika, lai saskaņā ar Parīzes nolīgumu un Eiropas zaļo kursu novērstu 
klimata pārmaiņu turpmākās sekas; atkārtoti uzsver to, cik svarīgi — it īpaši 
neaizsargātiem reģioniem — ir ieguldīt klimata pārmaiņu mazināšanā un pielāgošanās 
pasākumos un nodrošināt efektīvu sinerģiju starp Fondu un attiecīgajām Savienības 
finansēšanas programmām;

7. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

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

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

1 OV L 433 I, 22.12.2020., 28. lpp.



PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Grieķijai 
un Francijai saistībā ar dabas katastrofām un Albānijai, Austrijai, Beļģijai, Čehijai, 

Francijai, Grieķijai, Horvātijai, Igaunijai, Īrijai, Itālijai, Latvijai, Lietuvai, 
Luksemburgai, Melnkalnei, Portugālei, Rumānijai, Serbijai, Spānijai, Ungārijai un 

Vācijai, reaģējot uz sabiedrības veselības ārkārtas situāciju

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 
(ES) 2021/885.)


