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Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu 
udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce 
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia 
Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, 
Litwie i Polsce (COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0360 – C8-0245/2018),

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. 
ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej1,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 
r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–20202, w szczególności jego art. 
10,

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, 
współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami3, w 
szczególności jego pkt 11,

– uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0272/2018),

1. z zadowoleniem przyjmuje decyzję jako znak solidarności Unii z obywatelami 
i regionami Unii dotkniętymi klęskami żywiołowymi; 

2. podkreśla pilną potrzebę udostępnienia pomocy finansowej za pośrednictwem Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) i przekazania jej regionom dotkniętym 
klęskami żywiołowymi, a także ubolewa z powodu liczby ofiar śmiertelnych 

1 Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.
2 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
3 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.



spowodowanych klęskami żywiołowymi w Unii w 2017 r.;

3. wzywa do dalszej optymalizacji procedury uruchamiania środków, aby skrócić czas, 
jaki upływa od złożenia wniosku do dokonania płatności; przypomina, że szybkie 
wypłaty na rzecz beneficjentów mają ogromne znaczenie dla społeczności i władz 
lokalnych oraz dla ich zaufania do solidarności Unii;

4. popiera wykorzystywanie przez państwa członkowskie europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych w celu odbudowy dotkniętych regionów; zwraca się do 
Komisji, aby poparła i niezwłocznie zatwierdziła realokację środków finansowych w 
ramach umów o partnerstwie, o którą państwa członkowskie wystąpiły w tym celu; 

5. wzywa państwa członkowskie do wykorzystania wkładu finansowego z funduszu w 
przejrzysty sposób, aby zagwarantować sprawiedliwy podział środków między 
dotknięte regiony;

6. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady 
niniejszej decyzji i zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej;

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z 
załącznikiem Radzie i Komisji.



ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu 
udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on 
końcowej wersji decyzji (UE) 2018/1505.)


