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Budżet korygujący nr 1 do budżetu UE na 2018 r.

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii
Europejskiej

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) wspiera państwa członkowskie UE dotknięte klęskami
żywiołowymi, udzielając im pomocy finansowej, by przyspieszyć przywrócenie normalnych warunków.
Podczas drugiej sesji majowej w 2018 r. ma odbyć się głosowanie nad propozycją budżetu przewidującą
uruchomienie FSUE w celu udzielenia pomocy Grecji w związku z trzęsieniami ziemi na wyspie Lesbos,
Francji – w związku z huraganami na Karaibach oraz Portugalii i Hiszpanii – w związku z pożarami lasów.
Decyzja ta wymaga przyjęcia projektu budżetu korygującego (PKB) nr 1/2018, by uwzględnić w nim
uruchomienie środków z FSUE w wysokości 97 646 105 EUR.

Kontekst
W 2017 r. w Grecji, Francji, Portugalii i Hiszpanii doszło do klęsk żywiołowych. Na greckiej wyspie Lesbos
wystąpiło trzęsienie ziemi o sile 6,3 w skali Richtera, a łączną wartość bezpośrednich szkód oszacowano
na 54,4 mln EUR. Dwa huragany 5. kategorii, Irma i Maria, przeszły przez francuskie wyspy karaibskie
Saint Martin, Gwadelupę i Martynikę, powodując szkody szacowane na 1956,2 mln EUR. Środkowe i
północne regiony Portugalii ucierpiały w wyniku rozległych pożarów lasów, w których łączną wartość
bezpośrednich szkód oszacowano na 1458 mln EUR. Pożary lasów w hiszpańskim regionie Galicja
spowodowały szkody na kwotę 129,1 mln EUR.
Komisja zaproponowała następujące kwoty pomocy dla poszkodowanych państw członkowskich:
1 359 119 EUR (Grecja), 48 906 025 EUR (Francja), 50 673 132 EUR (Portugalia) i 3 228 675 EUR
(Hiszpania). Łącznie pomoc przyznana z FSUE wyniosłaby 104 166 951 EUR.
Projekt budżetu korygującego nr 1/2018 uwzględnia wymaganą kwotę 97 646 105 EUR w budżecie UE
na 2018 r., po odjęciu zaliczek w wysokości 6 520 846 EUR wypłaconych już Grecji, Francji i Portugalii w
2017 r. Jest to zgodne z proponowaną przez Komisję poprawką do budżetu na 2018 r. i zwiększeniem
o 97 646 105 EUR linii budżetowej 13 0 6 01 „Wspieranie państw członkowskich w przypadku
poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub
gospodarkę”.

Sprawozdania Komisji Budżetowej
Komisja Budżetowa w swoim sprawozdaniu poparła uruchomienie FSUE, wyrażając jednocześnie
ubolewanie z powodu liczby ofiar, które poniosły śmierć w wyniku klęsk żywiołowych. Sprawozdanie
zawiera apel do państw członkowskich o inwestycje na rzecz zapobiegania tego rodzaju katastrofom,
również przy wykorzystaniu unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W sprawozdaniu z
zadowoleniem przyjmuje się wniosek Komisji dotyczący nowego Unijnego Mechanizmu Ochrony
Ludności, apelując zarazem o specjalne warunki dla regionów najbardziej oddalonych, które są
szczególnie narażone na klęski żywiołowe.
W swoim sprawozdaniu w sprawie projektu budżetu korygującego nr 1/2018 Komisja Budżetowa
popiera stanowisko Rady dotyczące uzupełnienia budżetu na 2018 r. kwotą 97 646 105 EUR zarówno
w środkach na zobowiązania, jak i w środkach na płatności.

Uruchomienie FSUE. Procedura budżetowa: 2018/2029(BUD); Komisja przedmiotowo właściwa: BUDG;
Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (PPE, Portugalia).
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DAB 1/2018. Procedura budżetowa: 2018/2030(BUD); Komisja przedmiotowo właściwa: BUDG; Sprawozdawca:
Siegfried Mureşan (PPE, Rumunia).
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