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Budżet korygujący nr 4/2020
Wykorzystanie środków z Funduszu Solidarności UE

(pomoc dla Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Austrii)

Projekt budżetu korygującego nr 4/2020 (PBK 4/2020) załączono do projektu decyzji o wykorzystaniu 279 mln
EUR z Funduszu Solidarności UE na pomoc dla Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Austrii, które w 2019 r. doświadczyły
klęsk żywiołowych. Proponuje się zapisanie niezbędnych kwot w budżecie na 2020 r. – w środkach na
zobowiązania i środkach na płatności – po odliczeniu już wypłaconych zaliczek (6,5 mln EUR). Parlament
Europejski ma głosować nad wnioskiem o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności i nad stanowiskiem
Rady w sprawie PBK 4/2020 na czerwcowej sesji plenarnej.

Kontekst
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) ma pozwalać UE na udzielanie pomocy finansowej, by okazać
solidarność z mieszkańcami regionów dotkniętych poważnymi klęskami żywiołowymi. Roczny budżet FSUE
wynosi 500 mln EUR (w cenach z 2011 r.), a środki finansowe przyznaje się na wniosek państwa
członkowskiego UE lub państwa kandydującego. Środki te można wykorzystać, by sfinansować np.
przywrócenie funkcjonowania infrastruktury, tymczasowe zakwaterowanie lub oczyszczanie terenów
dotkniętych klęską żywiołową. W 2019 r. w Portugalii, Hiszpanii, Włoszech i Austrii wystąpiły ekstremalne
zdarzenia pogodowe, dlatego państwa te złożyły wnioski o skorzystanie ze środków FSUE; spełniono
warunki uzyskania pomocy finansowej. Po wybuchu pandemii COVID-19 zakres działania FSUE rozszerzono,
by objąć nim również poważne sytuacje nadzwyczajne w dziedzinie zdrowia publicznego; zmiana ta nie
dotyczy jednak omawianego tu uruchomienia środków.

Wniosek Komisji Europejskiej
30 kwietnia 2020 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia FSUE w ramach budżetu ogólnego UE na rok 2020 w celu udzielenia pomocy Portugalii,
Hiszpanii, Włochom i Austrii. W projekcie decyzji przewidziano wykorzystanie łącznie 279 mln EUR z FSUE;
kwota ta zostanie następująco podzielona między wymienione cztery państwa członkowskie: 8,2 mln EUR
dla Portugalii, 56,7 mln EUR dla Hiszpanii, 211,7 mln EUR dla Włoch i 2,3 mln EUR dla Austrii. By zapisać
niezbędne kwoty w budżecie na 2020 r. – w środkach na zobowiązania i w środkach na płatności – w tym
samym dniu Komisja przedłożyła Parlamentowi i Radzie PBK 4/2020. Sumę 6,5 mln EUR, którą wypłacono
już tytułem 10 % zaliczki na poczet przewidywanej pomocy finansowej z funduszu dla Portugalii i Hiszpanii,
odliczono od łącznej kwoty, którą proponuje się zapisać w budżecie. PBK 4/2020 dotyczy zwiększenia linii
budżetowej 13 06 01 („Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych
istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę”) o łączną kwotę 272,5 mln
EUR.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
27 maja 2020 r. Komisja Budżetowa PE (BUDG) przyjęła sprawozdanie dotyczące wniosku Komisji w sprawie
uruchomienia środków z funduszu i zaleciła zatwierdzenie stanowiska Rady w sprawie PBK 4/2020 (przyjęte
25 maja 2020 r.). Sprawozdawca José Manuel Fernandes (PPE, Portugalia) zauważył, że decyzja jest wyrazem
solidarności z regionami UE, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych, i zalecił szybkie przekazanie
środków, jako że dane wydarzenia miały miejsce już w 2019 r. Parlament ma głosować nad wnioskiem i
zatwierdzić stanowisko Rady w sprawie PBK 4/2020 na czerwcowej sesji plenarnej.
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