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Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii
Europejskiej: pomoc dla Łotwy

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) wspiera państwa członkowskie UE dotknięte klęskami
żywiołowymi, udzielając im pomocy finansowej, by przyczynić się do szybkiego przywrócenia normalnych
warunków. Głosowanie nad wnioskiem budżetowym w sprawie uruchomienia środków z FSUE, aby pomóc
Łotwie usunąć szkody spowodowane przez powodzie, zostało zaplanowane na pierwsze posiedzenie plenarne
w listopadzie. Proponowana kwota, która ma zostać przydzielona Łotwie z FSUE, wynosi 17 730 519 EUR.

Kontekst
W sierpniu, wrześniu i październiku 2017 r. na Łotwie doszło do intensywnych opadów, które spowodowały
przesycenie gleby, a następnie powodzie w całym kraju, zwłaszcza w Łatgalii. Powodzie spowodowały
znaczne straty w uprawach i ogólne zatkanie rolniczego systemu odwadniania. Ponadto uszkodzona
została infrastruktura publiczna, w szczególności służąca gospodarce wodno-ściekowej, a także
infrastruktura transportowa.
Łotwa oszacowała łączną wartość bezpośrednich szkód spowodowanych przez powodzie na 380,5 mln
EUR, co według kryteriów rozporządzenia w sprawie FSUE oznacza „poważną klęskę”. Łotwa oszacowała
koszty działań nadzwyczajnych i powrotu do stanu wyjściowego na kwotę 36,2 mln EUR. W dniu 14
listopada 2017 r. Łotwa złożyła wniosek o wkład finansowy z FSUE i 27 kwietnia 2018 r. przedłożyła
dodatkowe informacje.

Wniosek Komisji Europejskiej
W dniu 20 września 2018 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Łotwie.
Komisja potwierdziła, że szacowana łączna wartość szkód bezpośrednich przekracza próg „poważnej klęski”
mający zastosowanie do Łotwy w 2017 r. i wynoszący 145 740 000 EUR (tj. 0,6 % dochodu narodowego
brutto Łotwy, w oparciu o dane z 2015 r.). W związku z tym klęskę można zakwalifikować jako „poważną
klęskę żywiołową”, a wniosek Łotwy kwalifikuje się do otrzymania wkładu finansowego z FSUE. Komisja
zaproponowała udostępnienie Łotwie kwoty 17 730 519 EUR.
Aby sfinansować uruchomienie FSUE, nie jest konieczne uchwalenie budżetu korygującego. Komisja
proponuje w związku z tym wykorzystanie środków FSUE dostępnych jeszcze na wypłatę zaliczek w
budżecie ogólnym Unii na 2018 r.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 5 listopada 2018 r. parlamentarna Komisja Budżetowa (BUDG) przyjęła sprawozdanie w sprawie
uruchomienia środków z FSUE. Zatwierdza w nim decyzję w sprawie uruchomienia środków i podkreśla
pilną potrzebę uwolnienia pomocy finansowej dla regionów dotkniętych klęską żywiołową. Ponadto
komisja BUDG popiera wykorzystywanie przez państwa członkowskie europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych w celu odbudowy dotkniętych regionów. Wzywa również państwa
członkowskie, by wykorzystywały fundusz w przejrzysty sposób, gwarantując sprawiedliwy podział
pomocy.
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