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SHORT JUSTIFICATION

Description of the proposal

The proposal is based on the current European Union Solidarity Fund (EUSF)1 Regulation, 
which will be repealed with effect from the moment the proposed new Regulations applies, 
i.e. 1 January 2007. The main features and differences of substance are the following:

- the geographical scope remains unchanged (it is limited to Member States and countries 
negotiating their accession to the EU);

- the thematic scope is enlarged to cover not only major crisis situations resulting from  
natural disasters but also to include industrial and technological disasters, public  
health emergencies and acts of terrorism;

- the Fund remains limited to "major" disasters.

For the purposes of this Regulation, a disaster shall be considered to be major where it results, 
in at least one eligible State, in direct damage, the amount of which is estimated as being in 
excess of EUR 1 billion in 2007 prices or in excess of 0,5 % of the gross national income of 
the State concerned.

This is a change quantitative criteria as compared with the current legislation which defines a 
major disaster´ as one which causes a damage of over EUR 3 billion or more than 0,6% of the 
Member State´s GNI.

Budgetary implications

The proposal remains consistent with the existing Solidarity Fund by providing financial 
assistance for immediate repair and assistance after a request from a Member State or 
candidate country.

The Commission proposes that the Fund be included in Heading 3 'Citizenship, Freedom, 
Security and Justice' of the financial framework 2007-2013

Three budget lines under heading 3 are concerned:

§ For Administrative Management: 13 01 04 04
§ For Member States: 13 06 01
§ For Candidate countries: 13 06 02

The financial envelope foreseen for the Fund also follows the existing Solidarity Fund, with 
an annual amount of EUR 1 billion (current prices). In each case the amount of assistance 
considered necessary is mobilised through an amending budget.

The total cost of human resources and associated costs is estimated at EUR 216 000 annually.

  
1 Council Regulation (EC) No 2012/2002 of 11 November 2002 establishing the European Union Solidarity 
Fund (OJ L 311, 14.11.2002, p. 3).



PE 362.628v03-00 4/10 AD\601945LT.doc

LT

Your rapporteur recalls that the resolution of the European Parliament of 8 June 2005 on 
Policy Challenges and Budgetary Means of the enlarged Union 2007-20131 considered it 
preferable to maintain the current system of the Solidarity Fund, when it is financed as a 
reserve outside the ceilings with a maximum amount to be mobilised only when deemed 
necessary. Moreover the Resolution clearly calls for the inclusion of the Solidarity Fund into 
the flexibility instrument as a reserve up to a maximum of EUR 6,2 billion in 2004 prices (7 
billion in current prices).

He also recalls the need to speed up procedures following the significant delays in 2005. 

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo pranešimą įtraukti 
šiuos pakeitimus:

Teisėkūros rezoliucjos projektas

Pakeitimas 1
1a dalis (nauja)

1a. atkreipia dėmesį į tai, kad pasiūlyme dėl teisės aktų numatyti asignavimai, skirti 
laikotarpiui nuo 2006 m., priklauso nuo sprendimo dėl kito daugiamečio finansinio 
plano;

Pakeitimas 2
1b dalis (nauja)

1b. priėmus kitą daugiametį finansinį planą, ragina Komisiją, jei prireiks, pateikti 
pasiūlymą dėl programai skirtos orientacinės sumos tikslinimo;

Pagrindimas

Orientacinė suma negali būti galutinai nustatyta, kol nepriimta finansinė perspektyva. Kai tik 
ji bus priimta, Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl teisės akto, skirtą nustatyti orientacinę 
sumą, atsižvelgdama į finansinėje perspektyvoje numatytą didžiausią ribą.

Pasiūlymas dėl reglamento

Komisijos siūlomas tekstas2 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 3
1 konstatuojamoji dalis

  
1 Texts Adopted, P6-TA(2005)0224.
2 OL C xx, 2005 09 08, p. xxxx.
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(1) Didelių nelaimių arba krizinių situacijų 
atveju Bendrija turėtų solidarizuotis su 
susijusiomis valstybėmis narėmis ir 
gyventojais, suteikdama finansinę paramą, 
kuri padėtų nelaimės ištiktiems regionams 
greitai grįžti prie normalių gyvenimo sąlygų, 
ir prisidėdama prie finansinių kompensacijų 
teroro aukoms.

(1) Didelių nelaimių arba krizinių situacijų 
atveju Bendrija turėtų solidarizuotis su 
susijusiomis valstybėmis narėmis ir 
gyventojais, greitai suteikdama konkrečią 
finansinę paramą, kuri padėtų nelaimės 
ištiktiems regionams greitai grįžti prie 
normalių gyvenimo sąlygų, ir prisidėdama 
prie finansinių kompensacijų teroro aukoms.

Pagrindimas

Kad būtų pasiekti finansinės paramos tikslai, ji turi greitai pasiekti tuos, kuriems jos reikia.
Kai kurie naujausi pavyzdžiai parodė, kad delsimas svarstant valstybių narių prašymus kelia 
pavojų pačiai Solidarumo fondo idėjai.

Pakeitimas 4
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

4a. Solidarumo fondas turi būti 
finansuojamas netaikant finansinės 
perspektyvos viršutinės ribos, panaudojant 
didžiausią sumą tik tada, kai manoma, jog 
tai reikalinga. Siekiant suteikti deramą 
finansavimą, Solidarumo fondas turi būti 
įtraukiamas į lankstumo rezervą, siekiantį 
daugiausia 7 milijardus eurų

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas rekomendacijomis dėl Solidarumo fondo, įtrauktomis į 2005 m. 
birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 
m. politinių iššūkių ir biudžeto lėšų (2004/2209(INI)). Suma išreikšta ne 2004 metų, o  
dabartinėmis kainomis (7 milijardai eurų).

Pakeitimas 5
6 konstatuojamoji dalis

(6) Nuo didelių ir ypač nuo gaivalinių 
nelaimių dažnai nukenčia daugiau nei viena 
valstybė. Jeigu nuo nelaimės nukentėjo 
reikalavimus atitinkanti valstybė, pagalbą 
reikėtų suteikti ir kaimyninei reikalavimus 
atitinkančiai nuo tos pačios nelaimės 
nukentėjusiai šaliai.

(6) Nuo didelių ir ypač nuo gaivalinių 
nelaimių dažnai nukenčia daugiau nei viena 
valstybė. Jeigu nuo nelaimės nukentėjo 
reikalavimus atitinkanti valstybė, pagalbą 
galima suteikti ir kaimyninei reikalavimus 
atitinkančiai nuo tos pačios nelaimės 
nukentėjusiai šaliai.
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Pagrindimas

Turi būti vartojami tie patys terminai kaip ir 3 straipsnyje.

Pakeitimas 6
3 straipsnio 1 dalis

Reikalavimus atitinkančios valstybės 
prašymu Komisija gali suteikti dotacijos 
formos finansinę paramą iš Fondo, jeigu 
didelė nelaimė įvyksta tos valstybės 
teritorijoje.

Reikalavimus atitinkančios valstybės 
prašymu Komisija gali pasiūlyti skirti
dotacijos formos finansinę paramą iš Fondo, 
jeigu didelė nelaimė įvyksta tos valstybės 
teritorijoje.

Paprašius reikalavimus atitinkančiai 
valstybei, turinčiai bendrą sieną su pirmoje 
pastraipoje nurodyta valstybe ir 
nukentėjusiai nuo tos pačios didelės 
nelaimės, Komisija tai valstybei taip pat gali 
skirti paramą iš Fondo.

Paprašius reikalavimus atitinkančiai 
valstybei, turinčiai bendrą sieną su pirmoje 
pastraipoje nurodyta valstybe ir 
nukentėjusiai nuo tos pačios didelės 
nelaimės, Komisija tai valstybei taip pat gali 
pasiūlyti skirti paramą iš Fondo.

Pagrindimas

Komisija siūlo sumą, dėl kurios biudžeto valdymo institucija turi suteikti leidimą, ir tik tuomet 
ji gali būti skiriama.

Pakeitimas 7
5 straipsnis

1. Iš karto, kai tik įmanoma, bet ne vėliau 
kaip po dešimties savaičių po pirmosios 
nelaimės padarytos žalos, valstybė gali 
pateikti Komisijai paraišką paramai iš 
Fondo gauti, pateikdama, be kita ko, visą 
turimą informaciją apie:

1. Iš karto, kai tik įmanoma, bet ne vėliau 
kaip po dešimties savaičių po pirmosios 
nelaimės padarytos žalos, valstybė gali 
pateikti Komisijai paraišką paramai iš 
Fondo gauti, pateikdama, be kita ko, visą 
turimą informaciją apie:

a) bendrą nelaimės padarytą žalą ir jos 
poveikį gyventojams ir ekonomikai;
b) straipsnyje išvardytų veiklos kategorijų 
apskaičiuotų sąnaudų išskaidymą;

a) bendrą nelaimės padarytą žalą ir jos 
poveikį gyventojams ir ekonomikai;
b) straipsnyje išvardytų veiklos kategorijų 
apskaičiuotų sąnaudų išskaidymą;

c) visus kitus Bendrijos finansavimo 
šaltinius, kurie padėtų atstatyti nelaimės 
padarytą žalą;
d) visus kitus nacionalinio ar tarptautinio 
finansavimo šaltinius, įskaitant valstybinio 
bei privataus draudimo dydį, galinčius 
prisidėti prie žalos atlyginimo sąnaudų, o 

c) visus kitus Bendrijos finansavimo 
šaltinius, kurie padėtų atstatyti nelaimės 
padarytą žalą;
d) visus kitus nacionalinio ar tarptautinio 
finansavimo šaltinius, įskaitant valstybinio 
bei privataus draudimo dydį, galinčius 
prisidėti prie žalos atlyginimo sąnaudų, o 
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ypač prie sąnaudų reikalavimus 
atitinkančiai veiklai.

ypač prie sąnaudų reikalavimus 
atitinkančiai veiklai.

Informacijoje, numatytoje a punkto 
pirmoje pastraipoje, nurodoma 
apskaičiuota nelaimės padaryta visa 
tiesioginė žala.

Informacijoje, numatytoje a punkto 
pirmoje pastraipoje, nurodoma 
apskaičiuota nelaimės padaryta visa 
tiesioginė žala.

Jeigu susijusi valstybė savo iniciatyva 
pateikė papildomą informaciją, tą 
informaciją Komisija turi gauti per vieną 
mėnesį nuo paraiškos pateikimo dienos.
Komisija gali ir pati iš atitinkamos 
valstybės prašyti papildomos informacijos.
Tą informaciją Komisija turi gauti per 
vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo 
dienos.

2. Komisija, remdamasi 1 dalyje nurodyta 
ir bet kokia papildoma informacija, kurios 
Komisija prašė arba gavo kitokiais būdais, 
įvertina, ar tenkinamos šio reglamento 
sąlygos finansinės paramos skyrimui.

2. Komisija, remdamasi 1 dalyje nurodyta 
ir bet kokia papildoma informacija, kurios 
Komisija prašė arba gavo kitokiais būdais, 
įvertina, ar tenkinamos šio reglamento 
sąlygos finansinės paramos skyrimui.

Jeigu susijusi valstybė pirmosios 
pastraipos tikslais savo iniciatyva pateikė 
papildomą informaciją, tą informaciją 
Komisija turi gauti per du mėnesius nuo 
paraiškos pateikimo dienos.
Tačiau jeigu Komisija pirmosios 
pastraipos tikslais paprašo susijusios 
valstybės pateikti papildomos 
informacijos, tą informaciją Komisija turi 
gauti per vieną mėnesį nuo prašymo 
dienos.

Šis įvertinimas atliekamas kuo greičiau ir 
ne vėliau kaip per dvi savaites nuo 
galutinio informacijos, nurodytos 
1 dalyje, gavimo.

(5 straipsnio 1 dalies 2a ir 2b pastraipos yra naujos, bet keli elementai buvo perimti iš 
Komisijos teksto 2 dalies (su pakeitimais)).

Pagrindimas

Žinant neigiamą patirtį dėl delsimo 2005 m., būtina spartinti procedūras.

Pakeitimas 8
6 straipsnio 2 dalis

2. Išankstinio finansavimo suma, išmokėta 2. Išankstinio finansavimo suma, išmokėta 
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pagal 1 dalies pirmą pastraipą, sudaro 5 %
visų apskaičiuotų išlaidų, nurodytų 5
straipsnio 1 dalies b punkte, tačiau neviršija 
5 milijonų eurų.

pagal 1 dalies pirmą pastraipą, sudaro iki 
5 % visų apskaičiuotų išlaidų, nurodytų 5 
straipsnio 1 dalies b punkte, tačiau neviršija 
5 milijonų eurų.

Pagrindimas

Neteisinga visuomet fiksuoti galimą išankstinį finansavimą būtent ties 5 proc.

Pakeitimas 9
7 straipsnio 1 dalis

1. Komisija, remdamasi pagal 5 straipsnio 
2 dalį atliktu įvertinimu, kuo greičiau 
nustato tinkamą finansinės paramos, jei ji 
bus skiriama, sumą, kuri turi būti paskirta 
neviršijant turimų išteklių.

1. Komisija, remdamasi pagal 5 straipsnio 
2 dalį atliktu įvertinimu, kuo greičiau ir ne 
vėliau kaip per dvi savaites nustato 
tinkamą finansinės paramos, jei ji bus 
skiriama, sumą, kuri turi būti paskirta 
neviršijant turimų išteklių.

Ši suma negali viršyti 50 % visų 5 
straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų 
apskaičiuotų išlaidų.

Ši suma negali viršyti 50 % visų 5 
straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų 
apskaičiuotų išlaidų.

Būsimi pasiūlymai dėl biudžeto, kaip 
toliau nurodyta 8 straipsnyje, rengiami 
kartu nustatant tinkamą sumą, ir 
Komisija juos turi pateikti tuo pačiu metu.
Visa reikiamų pasiūlymų panaudoti fondo 
lėšas pateikimo procedūra, kurios 
galutiniai terminai nustatyti ankstesnėse 
dalyse, negali viršyti 3 mėnesių termino 
nuo atitinkamos valstybės paraiškos 
gavimo.

Pagrindimas

Žinant neigiamą patirtį dėl delsimo 2005 m., būtina spartinti procedūras.

Pakeitimas 10
8 straipsnio 2 dalis

2. Kai biudžeto valdymo institucija paskiria 
asignavimus, Komisija priima sprendimą dėl 
dotacijos, atsižvelgdama į pagal 6 straipsnio 
1 dalį išmokėtą išankstinį finansavimą.

2. Jeigu biudžeto valdymo institucija 
paskiria asignavimus, Komisija priima 
sprendimą dėl dotacijos, atsižvelgdama į 
pagal 6 straipsnio 1 dalį išmokėtą išankstinį 
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finansavimą.

Pagrindimas

Nors praktikoje tai tikriausiai nesukeltų sunkumų, šiame teisės akto tekste kaip savaime 
suprantamo dalyko negalima numatyti, kad asignavimai visuomet bus paskiriami.
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