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ĪSS PAMATOJUMS

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which will be repealed with effect from the moment the proposed new Regulations applies, 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).
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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.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ziņojumā 
iekļaut šādus grozījumus:

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums Nr. 1
1.a punkts (jauns)

1.a norāda, ka apropriācijas, kuras likumdošanas priekšlikumā norādītas attiecībā uz 
laiku pēc 2006. gada, ir atkarīgas no lēmuma par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu;

Grozījums Nr. 2
1.b punkts (jauns)

1.b aicina Komisiju vajadzības gadījumā iesniegt priekšlikumu par programmas bāzes 
finansējuma pielāgošanu pēc tam, kad būs pieņemta nākamā daudzgadu finanšu 
shēma;

Pamatojums

Bāzes finansējumu varēs precīzi noteikt tikai tad, kad būs pieņemts finanšu plāns. Pēc tā 
pieņemšanas Komisijai jāiesniedz likumdošanas priekšlikums, lai noteiktu pamatsummu 
saskaņā ar finanšu plānā paredzēto maksimumu.

Komisijas ierosinātais teksts2 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 3
1. apsvērums

  
1 Texts Adopted, P6-TA(2005)0224.
2 OV C xx, 8.9.2005., xxxx. lpp.
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(1) Lielās katastrofās vai krīzes situācijās 
Kopienai ir jāizrāda solidaritāte ar 
attiecīgajām dalībvalstīm un iedzīvotājiem, 
nodrošinot finansiālu palīdzību, kas dotu 
ieguldījumu normālu dzīves apstākļu straujā 
atjaunošanā skartajos reģionos un finansiālā 
kompensācijā cietušajiem no terorisma.

(1) Lielās katastrofās vai krīzes situācijās 
Kopienai ir jāizrāda solidaritāte ar 
attiecīgajām dalībvalstīm un iedzīvotājiem, 
nekavējoties nodrošinot konkrētu finansiālu 
palīdzību, kas dotu ieguldījumu normālu 
dzīves apstākļu straujā atjaunošanā skartajos 
reģionos un finansiālā kompensācijā 
cietušajiem no terorisma.

Pamatojums

Lai panāktu noteiktos mērķus, finansiālajai palīdzībai jānonāk pie tiem, kuriem tā ir 
vajadzīga, nekavējoties. Daži neseni notikumi liecina, ka kavēšanās ar dalībvalstu 
pieprasījumu apstrādi apdraud Solidaritātes fonda pamatideju.

Grozījums Nr. 4
4.a apsvērums (jauns)

(4a) Solidaritātes fonds jāfinansē, neskarot 
finanšu plāna griestus, maksimālo summu 
mobilizējot vienīgi vajadzības gadījumā. 
Lai nodrošinātu pienācīgu finansējumu, 
Solidaritātes fonds jāiekļauj elastības fondā 
kā rezerve ne vairāk kā EUR 6,2 miljardu 
apmērā.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir ņemti vērā ieteikumi par Solidaritātes fondu, kas iekļauti Eiropas 
Parlamenta 2005. gada 8. jūnija rezolūcijā par paplašinātās Eiropas Savienības politikas 
uzdevumiem un budžeta līdzekļiem 2007.–2013. gadam (2004/2209(INI). Summa jāizsaka 
pašreizējās cenās (EUR 7 miljardi), nevis 2004. gada cenās.

Grozījums Nr. 5
6. apsvērums

(6) Lielas katastrofas, īpaši dabas stihiju 
izraisītas, bieži ietekmē vairāk nekā vienu 
valsti. Ja liela katastrofa ir notikusi valstī, 
kurai ir tiesības saņemt atbalstu, palīdzība
jāsniedz arī šajā katastrofā cietušajai 
kaimiņvalstij, kurai ir tiesības saņemt 
atbalstu.

(6) Lielas katastrofas, īpaši dabas stihiju 
izraisītas, bieži ietekmē vairāk nekā vienu 
valsti. Ja liela katastrofa ir notikusi valstī, 
kurai ir tiesības saņemt atbalstu, palīdzību
var sniegt arī šajā katastrofā cietušajai 
kaimiņvalstij, kurai ir tiesības saņemt 
atbalstu.
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Pamatojums

Jāizmanto tāds pats formulējums kā 3. pantā.

Grozījums Nr. 6
3. panta 1. punkts

Pēc tās valsts pieprasījuma, kurai ir tiesības 
saņemt atbalstu, Komisija var piešķirt no 
fonda finansiālu palīdzību dotācijas formā, 
ja šīs valsts teritorijā notiek liela katastrofa.

Pēc tās valsts pieprasījuma, kurai ir tiesības 
saņemt atbalstu, Komisija var ierosināt
piešķirt no fonda finansiālu palīdzību 
dotācijas formā, ja šīs valsts teritorijā notiek 
liela katastrofa.

Arī pēc tās valsts pieprasījuma, kurai ir 
tiesības saņemt atbalstu un kurai ir kopēja 
robeža ar pirmajā daļā minēto valsti, un kuru 
ir skārusi tā pati lielā katastrofa, Komisija no 
fonda var piešķirt palīdzību šai valstij.

Arī pēc tās valsts pieprasījuma, kurai ir 
tiesības saņemt atbalstu un kurai ir kopēja 
robeža ar pirmajā daļā minēto valsti, un kuru 
ir skārusi tā pati lielā katastrofa, Komisija no 
fonda var ierosināt piešķirt palīdzību šai 
valstij.

Pamatojums

Komisija ierosina piešķirt summu, kas budžeta lēmējinstitūcijai ir jāapstiprina, lai to varētu 
izmantot.

Grozījums Nr. 7
5. pants

1. Cik iespējams drīz un ne vēlāk kā desmit 
nedēļas pēc dienas, kad katastrofa 
izraisījusi pirmo postījumu, valsts, kurai ir 
tiesības saņemt atbalstu, var iesniegt 
Komisijai pieteikumu par palīdzību no 
fonda, sniedzot visu pieejamo informāciju 
vismaz par šādiem jautājumiem:

1. Cik iespējams drīz un ne vēlāk kā desmit 
nedēļas pēc dienas, kad katastrofa 
izraisījusi pirmo postījumu, valsts, kurai ir 
tiesības saņemt atbalstu, var iesniegt 
Komisijai pieteikumu par palīdzību no 
fonda, sniedzot visu pieejamo informāciju 
vismaz par šādiem jautājumiem:

a) katastrofas izraisītais postījums un tā 
ietekme uz attiecīgajiem iedzīvotājiem un 
ekonomiku;

b) to paredzēto izmaksu sadale, kas rodas, 
veicot 4. pantā minēto kategoriju darbības, 
kuras atbilst katastrofai;

a) katastrofas izraisītais postījums un tā 
ietekme uz attiecīgajiem iedzīvotājiem un 
ekonomiku;

b) to darbību izmaksu sadale, kas iekļaujas
4. pantā minētajās kategorijās atbilstoši
katastrofai;

c) citi Kopienas finansējuma avoti, kas 
varētu palīdzēt katastrofas seku novēršanā;
d) citi valsts vai starptautiski finansējuma 
avoti, ieskaitot valsts un privāto 

c) citi Kopienas finansējuma avoti, kas 
varētu palīdzēt katastrofas seku novēršanā;
d) citi valsts vai starptautiski finansējuma 
avoti, ieskaitot valsts un privāto 
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apdrošināšanu, kas varētu dot ieguldījumu 
postījuma novēršanas izmaksu, īpaši 
atbilstošo darbību izmaksu segšanā.

apdrošināšanu, kas varētu dot ieguldījumu 
postījuma novēršanas izmaksu, īpaši 
atbilstošo darbību izmaksu segšanā.

Saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu 
informācijā iekļauj katastrofas izraisītā 
kopējā tiešā postījuma provizorisku 
aprēķinu.

Saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu 
informācijā iekļauj katastrofas izraisītā 
kopējā tiešā postījuma provizorisku 
aprēķinu.

Ja attiecīgā valsts pēc savas ierosmes 
sniedz papildu informāciju, šai 
informācijai jānonāk Komisijā viena 
mēneša laikā pēc pieteikuma dienas.
Komisija var arī pieprasīt papildu 
informāciju no attiecīgās valsts. Šai 
informācijai jānonāk Komisijā viena 
mēneša laikā pēc pieprasījuma dienas.

2. Pamatojoties uz 1. punktā minēto 
informāciju un citu papildu informāciju, ko 
Komisija bija pieprasījusi vai ieguvusi 
citādi, Komisija novērtē, vai izpildīti 
nosacījumi finansiālās palīdzības 
piešķiršanai saskaņā ar šo regulu.

2. Pamatojoties uz 1. punktā minēto 
informāciju un citu papildu informāciju, ko 
Komisija bija pieprasījusi vai ieguvusi 
citādi, Komisija novērtē, vai izpildīti 
nosacījumi finansiālās palīdzības 
piešķiršanai saskaņā ar šo regulu.

Ja attiecīgā valsts pirmās daļas 
vajadzībām pēc savas ierosmes sniedz 
papildu informāciju, Komisijā šai 
informācijai jānonāk divu mēnešu laikā 
pēc pieteikuma dienas.
Taču, ja Komisija pirmās daļas 
vajadzībām pieprasa papildu informāciju 
no attiecīgās valsts, šai informācijai 
Komisijā jānonāk viena mēneša laikā pēc 
pieprasījuma dienas.

Šo novērtējumu veic cik vien iespējams 
drīz un ne vēlāk kā divas nedēļas pēc 
1. punktā minētās galīgās informācijas 
saņemšanas. 

Pamatojums

Ir jāpaātrina procedūras, ņemot vērā negatīvo pieredzi ar kavēšanos 2005. gadā.

Grozījums Nr. 8
6. panta 2. punkts

2. Saskaņā ar 1. punkta pirmo daļu 
izmaksātā avansa finansējuma summa veido 
5 % no kopējām paredzētajām izmaksām, 
kas minētas 5. panta 1. punkta 

2. Saskaņā ar 1. punkta pirmo daļu 
izmaksātā avansa finansējuma summa veido 
līdz 5 % no kopējām paredzētajām 
izmaksām, kas minētas 5. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, bet nepārsniedz 



PE 362.628v03-00 8/9 AD\601945LV.doc

LV

b) apakšpunktā, bet nepārsniedz 5 milj. euro. EUR 5 miljonus.

Pamatojums

Nešķiet pareizi vienmēr iespējamos avansa maksājumus noteikt precīzi 5% apmērā.

Grozījums Nr. 9
7. panta 1. punkts

1. Pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts 
saskaņā ar 5. panta 2. punktu, Komisija 
iespējami ātri nosaka attiecīgu iespējamās 
finansiālās palīdzības summu, ko piešķirt, 
nepārsniedzot pieejamos resursus.

1. Pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts 
saskaņā ar 5. panta 2. punktu, Komisija cik 
vien iespējams ātri un divu nedēļu laikā 
nosaka attiecīgu iespējamās finansiālās 
palīdzības summu, kas jāpiešķir, 
nepārsniedzot pieejamos resursus. 

Summa nedrīkst pārsniegt 50 % no to 
paredzēto izmaksu kopsummas, kas 
minētas 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

Summa nedrīkst pārsniegt 50 % no to 
paredzēto izmaksu kopsummas, kas 
minētas 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

Komisija vienlaikus sagatavo un iesniedz 
pievienotos priekšlikumus par budžetu, kā 
turpmāk norādīts 8. pantā, nosakot 
atbilstošo summu.
Ņemot vērā iepriekšējās daļās minētos 
termiņus, visa procedūra, lai iesniegtu 
visus vajadzīgos priekšlikumus par fonda 
mobilizāciju, nedrīkst ilgt vairāk kā 3 
mēnešus pēc pieteikuma saņemšanas no 
attiecīgās valsts.

Pamatojums

Ir jāpaātrina procedūras, ņemot vērā negatīvo pieredzi ar kavēšanos 2005. gadā.

Grozījums Nr. 10
8. panta 2. punkts

2. Tiklīdz budžeta lēmējinstitūcija ir 
piešķīrusi apropriācijas, Komisija pieņem 
dotācijas lēmumu, ņemot vērā avansa 
finansējumu, kas izmaksāts saskaņā ar 6. 
panta 1. punktu.

2. Ja budžeta lēmējinstitūcija ir piešķīrusi 
apropriācijas, Komisija pieņem dotācijas 
lēmumu, ņemot vērā avansa finansējumu, 
kas izmaksāts saskaņā ar 6. panta 1. punktu.
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Pamatojums

Lai gan faktiski ir maz ticams, ka tas varētu izrādīties problemātiski, šī normatīvā  teksta 
formulējumā nevar pieņemt, ka apropriācijas vienmēr būs pieejamas.
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