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Budżet korygujący nr 4 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 przyczynić się do szybkiego przywrócenia normalnych
warunków. Na wrześniowej sesji plenarnej przewidziano głosowanie nad wnioskiem budżetowym w sprawie
uruchomienia środków z FSUE w celu udzielenia pomocy Bułgarii i Litwie w usuwaniu skutków powodzi, w Grecji
skutków trzęsienia ziemi na wyspie Kos, a w Polsce skutków gwałtownych burz. Podczas tej samej sesji Parlament
Europejski ma również głosować nad stanowiskiem Rady w sprawie projektu budżetu korygującego (PBK) nr
4/2018, w którym proponuje się uwzględnienie uruchomienia środków z FSUE w wysokości 33 992 206 EUR.

Kontekst
W 2017 r. Bułgarię, Grecję, Litwę i w Polskę nawiedziły klęski żywiołowe. W południowo-wschodniej części
Bułgarii odnotowano intensywne opady deszczu i gwałtowne burze, które spowodowały bezpośrednie
szkody szacowane łącznie na kwotę 90,3 mln EUR. Trzęsienie ziemi o sile 6,6 stopni w skali Richtera dotknęło
grecką wyspę Kos, powodując straty szacowane na 101,4 mln EUR. Litwa ucierpiała wskutek długotrwałych
opadów powodujących powodzie, których szkody łącznie szacuje się na 407,4 mln EUR. Część terytorium
Polski nawiedziły gwałtowne burze i intensywne opadów deszczu, które spowodowały szkody w wysokości
491,2 mln EUR.
W dniu 31 maja 2018 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie uruchomienia FSUE. Zaproponowała ona następujące kwoty w ramach pomocy dla
zainteresowanych państw członkowskich: 2 258 225 EUR (Bułgaria), 2 535 796 EUR (Grecja), 16 918 941 EUR
(Litwa) i 12 279 244 EUR (Polska). Czterem wnioskującym państwom członkowskim nie wypłacono żadnych
zaliczek z FSUE.
W tym samym dniu Komisja przedstawiła projekt budżetu korygującego (PBK) nr 4 na 2018 r., który
towarzyszy wnioskowi o uruchomienie środków z FSUE. PBK nr 4/2018 wprowadza wymaganą kwotę
33 992 206 EUR do budżetu UE na 2018 r. Komisja proponuje wprowadzić poprawkę do budżetu na 2018 r.
i zwiększyć środki w pozycji budżetowej 13 06 01: „Wspieranie państw członkowskich w przypadku
poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub
gospodarkę”.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 29 sierpnia 2018 r. Komisja Budżetowa (BUDG) Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie w
sprawie uruchomienia FSUE i sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady w sprawie PBK nr 4/2018.
Parlament zaleca przyjęcie PBK nr 4/2018. Popiera on stanowisko Rady w sprawie uzupełnienia budżetu na
rok 2018 środkami w wysokości 33 992 206 EUR zarówno w środkach na zobowiązania, jak i w środkach na
płatności.
W swoim sprawozdaniu dotyczącym uruchomienia FSUE Parlament popiera decyzję o uruchomieniu
środków, wyrażając ubolewanie z powodu liczby ofiar śmiertelnych spowodowanych klęskami
żywiołowymi. Popiera on wykorzystywanie przez państwa członkowskie europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych w celu odbudowy dotkniętych regionów. Ponadto wzywa państwa
członkowskie do wykorzystania wkładu finansowego z FSUE w przejrzysty sposób, aby zagwarantować
sprawiedliwy podział środków między dotknięte regiony. Parlament wzywa do dalszej optymalizacji
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procedury uruchamiania środków, aby skrócić czas, jaki upływa od złożenia wniosku do dokonania
płatności.

Procedura budżetowa: Komisja przedmiotowo właściwa: BUDG – Uruchomienie FSUE 2018/2078 (BUD);
Sprawozdawca: Janusz Lewandowski (PPE, Polska); DAB 4/2018 2018/2082(BUD); Sprawozdawca: Siegfried Mureşan
(PPE, Rumunia).
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