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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia 
pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii
(COM(2020)0200 – C9-0127/2020 – 2020/2068(BUD))

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2020)0200 – C9-0127/2020),

– 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 przesłane przez Komisję Rozwoju Regionalnego,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0105/2020),

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 („funduszu”) regionom Unii dotkniętym klęskami 
żywiołowymi w 2019 r.;

3. uważa, że pomoc finansowa udostępniona państwom członkowskim podlega 
sprawiedliwemu podziałowi między najbardziej dotknięte klęską regiony i obszary;

4. wskazuje, że ze względu na zmianę klimatu klęski żywiołowe będą coraz bardziej 
gwałtowne i będą coraz częściej się powtarzać; wzywa do przeprowadzenia reformy 
funduszu w następnych wieloletnich ramach finansowych, aby uwzględnić przyszłe 
konsekwencje zmiany klimatu, podkreślając jednocześnie, że fundusz jest jedynie 
instrumentem naprawczym i że zmiana klimatu wymaga przede wszystkim polityki 
prewencyjnej zgodnej z porozumieniem paryskim i Zielonym Ładem;

5. przypomina, że zgodnie z art. 174 i 349 TFUE Unia Europejska prowadzi działania 

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.
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służące wzmocnieniu jej spójności terytorialnej i uwzględniające szczególne cechy i 
ograniczenia regionów najbardziej oddalonych; zwraca uwagę, że ta sama klęska 
żywiołowa w jednym z regionów najbardziej oddalonych ma większe skutki społeczne i 
gospodarcze niż w jakimkolwiek innym regionie europejskim, w związku z czym proces 
odbudowy przebiega wolniej; uważa zatem, że regiony najbardziej oddalone powinny 
korzystać ze zwiększonego finansowania w ramach funduszu;

6. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

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

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz 
z załącznikiem Radzie i Komisji.
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ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia 
pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. 
ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej14, w szczególności jego art. 4 ust. 3, ,

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 finansami5, w szczególności jego pkt 11, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) ma na celu umożliwienie 
szybkiej, skutecznej i elastycznej reakcji Unii w sytuacjach nadzwyczajnych w celu 
okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami 
żywiołowymi. 

(2) Środki funduszu nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 500 000 000 EUR 
(w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 
1311/20136

(3) W dniu 8 listopada 2019 r. Portugalia złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w 
związku z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi na Azorach. 

(4) W dniu 28 listopada 2019 r. Hiszpania złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w 
związku z gwałtownymi opadami deszczu powodującymi powodzie w regionach 
Walencji, Murcji, Kastylii-La Manczy i Andaluzji. 

(5) W dniu 10 stycznia 2020 r. Włochy złożyły wniosek o uruchomienie funduszu w 
związku z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi, które wystąpiły w 17 regionach 
jesienią 2019 r. 

(6) W dniu 29 stycznia 2020 r. Austria złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w 
związku z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi, które miały miejsce w 
listopadzie 2019 r. 

(7) Wnioski Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Austrii spełniają warunki przyznania wkładu 
finansowego z funduszu ustanowione w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002.

4 Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3. 
5 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1. 
6 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884). 
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(8) W związku z tym należy uruchomić fundusz, aby zapewnić wkład finansowy dla 
Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Austrii. 

(9) Aby skrócić do minimum czas potrzebny na uruchomienie funduszu, niniejsza decyzja 
powinna zacząć być stosowana z dniem jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1
W budżecie ogólnym Unii na rok budżetowy 2020 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej, aby udostępnić następujące kwoty w formie środków na zobowiązania i 
środków na płatności: 

a) kwotę 8 212 697 EUR przeznacza się dla Portugalii; 

b) kwotę 56 743 358 EUR przeznacza się dla Hiszpanii; 

c) kwotę 211 707 982 EUR przeznacza się dla Włoch; 

d) kwotę 2 329 777 EUR przeznacza się dla Austrii. 

Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia … [data jej przyjęcia]. 

Sporządzono w Brukseli dnia […] r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 
Przewodniczący Przewodniczący

 Data do wstawienia przez Parlament przed publikacją w Dz.U.
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UZASADNIENIE

Komisja proponuje uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej 
(zwanego dalej „funduszem”) w celu udzielenia pomocy finansowej w związku 
z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi, które miały miejsce jesienią 2019 r. w Portugalii, 
Hiszpanii, we Włoszech i w Austrii.

Portugalia – huragan

W październiku 2019 r. przez Azory przeszedł huragan Lorenzo, powodując poważne 
zniszczenia infrastruktury publicznej, takiej jak porty, sieci wodociągowe, energetyczne 
i telekomunikacyjne, drogi, porty lotnicze, szkoły i szpitale. Klęska żywiołowa w znacznym 
stopniu dotknęła również infrastrukturę prywatną, przedsiębiorstwa, sektor gospodarki rybnej 
i sektor rolnictwa oraz turystykę. 

We wniosku, który wpłynął do Komisji w dniu 8 listopada 2019 r., władze Portugalii 
oszacowały łączną wartość szkód bezpośrednich na 328,5 mln EUR, tj. 8,4 % PKB regionu 
dotkniętego klęską. Poziom ten znacznie przekracza wartość progową niezbędną do 
uruchomienia środków z FSUE w regionie na poziomie NUTS 2, która wynosi 1 % 
regionalnego PKB w przypadku regionów najbardziej oddalonych, takich jak Azory. 
W związku z tym klęskę tę można uznać za „regionalną klęskę żywiołową” w rozumieniu art. 2 
ust. 3 rozporządzenia w sprawie FSUE.

Portugalia oszacowała łączny koszt kwalifikowalnych zasadniczych działań nadzwyczajnych 
i działań służących odbudowie, określony w art. 3 ust. 2 rozporządzenia, na 279,3 mln EUR. 
Kwota ta niemal całkowicie obejmuje koszty odbudowy infrastruktury transportowej, 
w szczególności portów. 

Region dotknięty klęską zalicza się do kategorii „regionów słabiej rozwiniętych” w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na okres finansowania 2014–2020. 
Władze Portugalii nie wyraziły zamiaru przeniesienia środków z programów europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na działania związane z odbudową. 

Zgodnie z dotychczasową praktyką Komisja proponuje zastosowanie współczynnika 2,5 % 
łącznej wartości szkód bezpośrednich w przypadkach objętych przepisem dotyczącym 
„regionalnej klęski żywiołowej”. Całkowita kwota proponowanej pomocy wynosi zatem 
8 212 697 EUR.

Portugalia zwróciła się o wypłatę zaliczki określonej w art. 4a rozporządzenia. W dniu 
11 grudnia 2019 r. Komisja przyjęła decyzję wykonawczą w sprawie udzielenia zaliczki 
w wysokości 10 %, odpowiadającej kwocie 821 270 EUR, na poczet przewidywanego wkładu 
finansowego UE. Zaliczkę wypłacono w całości.

Hiszpania – powódź
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We wrześniu 2019 r. rzadkie zjawisko pogodowe zwane DANA (niż odcięty w górnych 
warstwach atmosfery) dotknęło południowo-wschodnią część Hiszpanii. Zjawisko to 
charakteryzuje się wyjątkowo gwałtownymi opadami deszczu, które w tym przypadku 
przekroczyły rekordowe wartości z ostatnich 140 lat i spowodowały rozległe powodzie na 
dużych obszarach Walencji, Murcji, Kastylii-La Manczy i Andaluzji. Klęska ta doprowadziła 
do śmierci ośmiu osób, zmusiła tysiące osób do ewakuacji i spowodowała poważne zniszczenia 
infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej, sieci wodociągowych, infrastruktury ochronnej 
oraz środowiska i domów prywatnych. Ponadto nastąpiła znaczna erozja plaż, a infrastruktura 
nadbrzeżna uległa zniszczeniu.

We wniosku z dnia 28 listopada 2019 r., który na żądanie Komisji zaktualizowano w dniach 
18 grudnia 2019 r. i 29 stycznia 2020 r., władze Hiszpanii przedstawiły szacunkową wartość 
szkód wynoszącą 2 269,7 mln EUR, co odpowiada 2,65 % ważonego regionalnego PKB 
(średnie PKB ważone poziomem szkód w każdym regionie). Wszystkie cztery regiony 
dotknięte klęską (Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La Mancha i Andalucía) 
to regiony na poziomie NUTS 2. W związku z tym wniosek spełnia kryteria „regionalnej klęski 
żywiołowej” określonej w art. 2 ust. 3 rozporządzenia, zgodnie z którymi wartość progowa dla 
szkody bezpośredniej wynosi 1,5 % PKB regionu. 

Koszty działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie oszacowano na 
650,6 mln EUR, z czego największa część dotyczy kosztów działań porządkowych i kosztów 
naprawy infrastruktury.

Trzy regiony dotknięte klęską (Murcja, Kastylia-La Mancha i Andaluzja) to tzw. regiony 
w okresie przejściowym w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 
natomiast Communidad Valenciana to „region lepiej rozwinięty”. Nie zgłoszono zamiaru 
przeniesienia środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na działania 
związane z odbudową.

Ponownie, zgodnie z dotychczasową praktyką, Komisja proponuje zastosowanie 
współczynnika 2,5 % łącznej wartości szkód bezpośrednich w przypadkach objętych 
przepisem dotyczącym „regionalnej klęski żywiołowej”. Całkowita kwota proponowanej 
pomocy wynosi zatem 56 743 358 EUR. 

Hiszpania zwróciła się o wypłatę zaliczki. W dniu 13 lutego 2020 r. Komisja przyjęła decyzję 
wykonawczą w sprawie udzielenia zaliczki w wysokości 10 % na poczet przewidywanego 
wkładu finansowego funduszu.  Odpowiednia kwota wynosząca 5 674 336 EUR została 
następnie wypłacona w całości.

Włochy – ekstremalne zdarzenia pogodowe

Pod koniec października i w listopadzie 2019 r. seria powiązanych ze sobą ekstremalnych 
zdarzeń pogodowych dotknęła większość terytorium Włoch z północy na południe, powodując 
poważne zniszczenia na skutek powodzi i osuwisk, doprowadzając ostatecznie do 
katastrofalnych powodzi w Wenecji. Zniszczenia odnotowano w 17 regionach, a najbardziej 



RR\1206402PL.docx 9/14 PE650.658v02-00

PL

ucierpiały: Wenecja Euganejska, Piemont, Liguria, Sycylia i Emilia-Romania. Zniszczenia 
w samej Wenecji Euganejskiej, w szczególności poważna powódź w Wenecji, stanowiły 
prawie jedną trzecią (1,8 mld EUR) całkowitych szkód. Jak wynika z analizy przeprowadzonej 
przez Komisję, zdarzenia pogodowe objęte przedmiotowym wnioskiem, z meteorologicznego 
punktu widzenia, można uznać za pojedyncze zdarzenie. 

We wszystkich przedmiotowych regionach klęska żywiołowa spowodowała poważne 
uszkodzenia sieci drogowej na skutek osuwisk i powalonych drzew, zakłócenia biegu wód 
w sieciach rzecznych, zmiany nachylenia terenu i zalanie budynków publicznych i prywatnych. 
Ekstremalne zdarzenia pogodowe spowodowały znaczne straty w gospodarce związanej 
z drewnem, rolnictwie i turystyce, poważne zniszczenia obszarów chronionych w ramach sieci 
Natura 2000, a także zakłócenia w działaniu oczyszczalni ścieków, sieci elektroenergetycznych 
i gazowych.

W Wenecji Euganejskiej powodzie spowodowały ogromne zniszczenia mienia publicznego 
i prywatnego oraz szkody dla działalności handlowej i przemysłowej, a także sektora usług. 
Szczytowa fala wynosząca ponad 187 cm nad poziomem morza doprowadziła do zalania ponad 
85 % powierzchni miasta Wenecja, powodując poważne zniszczenia dziedzictwa artystycznego 
i kulturowego centrum historycznego, w tym znaczne zniszczenia artefaktów i dóbr kultury 
piśmienniczej, takich jak książki, manuskrypty i zasoby archiwalne. 

W dniu 10 stycznia 2020 r. władze Włoch złożyły wniosek o wkład z funduszu. Łączną wartość 
szkód bezpośrednich oszacowano na 5 619,878 mln EUR, tj. ponad 157 % progu dla „poważnej 
klęski żywiołowej” mającego zastosowanie do Włoch (szkody w wysokości powyżej 
3 mld EUR w cenach z 2011 r.). 

Władze Włoch oszacowały koszty działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie na 
1 110,1 mln EUR, przy czym największa część tych kosztów przypada na 1) wydatki na 
odbudowę infrastruktury prewencyjnej i ochronę dziedzictwa kulturowego oraz 2) koszty 
odbudowy podstawowej infrastruktury. 

Z 17 regionów dotkniętych skutkami klęski pięć kwalifikuje się jako „regiony słabiej 
rozwinięte” w ramach funduszy ESI na lata 2014–2020 (Basilicata, Kalabria, Kampania, 
Apulia i Sycylia), Abruzja – jako „region w okresie przejściowym”, a pozostałe regiony to 
„regiony lepiej rozwinięte”. Włochy nie poinformowały Komisji o zamiarze przeniesienia 
środków z programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na działania 
związane z odbudową; nie zwróciły się także o wypłatę zaliczki.

Komisja jest zdania, że zgodnie z dotychczasową praktyką pomoc powinna być udzielana 
stopniowo, według współczynnika 2,5 % mającego zastosowanie do części szkód poniżej progu 
dla „poważnej klęski żywiołowej” (tj. 0,6 % DNB lub 3 mld EUR w cenach z 2011 r., 
w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa) oraz 6 % – do części szkód powyżej tego 
progu. W tym konkretnym przypadku wkład finansowy z FSUE obliczony w ten sposób 
wynosi 211 707 982 EUR. 
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Austria

W listopadzie 2019 r. w południowo-zachodniej części Austrii wystąpiły poważne powodzie, 
w szczególności w Karyntii i Tyrolu Wschodnim – oba te regiony to obszary alpejskie 
graniczące z Włochami. Ekstremalne zdarzenia pogodowe były spowodowane takimi samymi 
warunkami meteorologicznymi jak te we Włoszech i doprowadziły do znacznego zniszczenia 
podstawowej infrastruktury publicznej (głównie dróg, mostów i kolei), domów prywatnych 
i przedsiębiorstw. Niespotykane opady śniegu i lawiny spowodowały szkody w leśnictwie. 

W dniu 29 stycznia 2020 r. władze Austrii złożyły wniosek o wkład z funduszu, a w dniu 
9 marca 2020 r. przedłożyły zaktualizowane informacje. Łączna wartość szkód bezpośrednich 
szacowana na 93,2 mln EUR jest znacznie poniżej progu dla „poważnej klęski żywiołowej” 
mającego zastosowanie w przypadku Austrii (szkody przekraczające 0,6 % DNB Austrii lub 
2 307,9 mln EUR). Kwota ta nie przekracza również progu dla tzw. regionalnej klęski 
żywiołowej (1,5 % regionalnego PKB ważonego poziomem szkód w regionach dotkniętych 
klęską). Ponieważ jednak klęskę żywiołową wywołały te same warunki meteorologiczne, które 
spowodowały poważną klęskę we Włoszech, wniosek kwalifikuje się zgodnie z tzw. przepisem 
dotyczącym państwa ościennego, zawartym w art. 2 ust. 4 rozporządzenia.

Władze Austrii oszacowały koszty działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie na 
kwotę 61,3 mln EUR. Największa część obejmuje wydatki na naprawę sieci transportowej 
i środki zapobiegające erozji gleby. 

Regiony dotknięte klęską zaliczają się do „regionów lepiej rozwiniętych” w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Władze Austrii nie wystąpiły 
o wypłatę zaliczki. Zadeklarowały one zamiar wykorzystania funduszy w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na działania służące 
odtworzeniu lasów ochronnych. 

Komisja proponuje zastosowanie standardowego współczynnika 2,5 % w przypadku klęsk na 
podstawie przepisu dotyczącego „państwa ościennego”, dzięki czemu proponowany 
całkowity wkład finansowy z funduszu wyniesie 2 329 777 EUR. 

Wnioski

Łączna kwota proponowanej pomocy, która ma zostać uruchomiona na rzecz Hiszpanii, 
Portugalii, Włoch i Austrii, wynosi 278 993 814 EUR. Wymaga to zmiany w budżecie na 
2020 r. w drodze projektu budżetu korygującego. PBK 4/2020 (COM(2020)0190) ma na celu 
zwiększenie linii budżetowej 13 06 01 „Wspieranie państw członkowskich w przypadku 
poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne 
lub gospodarkę” o kwotę 272 498 208 EUR zarówno w środkach na zobowiązania, jak 
i w środkach na płatności, z uwzględnieniem kwoty 6 495 606 EUR wypłaconej już w formie 
zaliczek.

Łączna kwota dostępna na początku 2020 r. wynosiła 1 150 524 045 EUR i obejmowała sumę 
przydziału na 2020 r. (597 546 284 EUR) oraz część przydziału na 2019 r., której nie 
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wykorzystano i którą przeniesiono na 2020 r. (552 977 761 EUR). 

Jest to pierwsza decyzja o uruchomieniu środków przyjęta w 2020 r. Według tej decyzji kwota 
722 143 660 EUR pozostaje dostępna do dnia 1 października 2020 r., co znacznie przewyższa 
kwotę, którą zgodnie z prawem należy zatrzymać do tego dnia na podstawie art. 10 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie WRF (25 % całkowitego rocznego przydziału środków na 2020 r., 
tj. 149 386 571 EUR).

Sprawozdawca zaleca szybkie zatwierdzenie wniosku Komisji dotyczącego decyzji załączonej 
do niniejszego sprawozdania, co doprowadzi do szybkiego uruchomienia powyższych kwot 
i będzie wyrazem europejskiej solidarności z czterema państwami członkowskimi dotkniętymi 
klęską żywiołową. Sprawozdawca nalega, aby wkład finansowy został wypłacony państwom 
członkowskim w szczególnie pilnym trybie, ponieważ te klęski żywiołowe miały już miejsce 
w 2019 r.
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PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Sz.P. Johan Van Overtveldt
Przewodniczący
Komisja Budżetowa
BRUKSELA

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej 
(COM(2020)0200 – 2020/2068(BUD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji Europejskiej 
dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, 
Włochom i Austrii (COM(2020)0200). Rozumiem, że Komisja Budżetowa planuje wkrótce 
przyjęcie sprawozdania w tej sprawie.

Przedmiotowy wniosek przewiduje uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w 
następujący sposób:
a) kwota 8 212 697 EUR dla Portugalii na pomoc w następstwie huraganu Lorenzo na Azorach 
w październiku 2019 r;
b) kwota 56 743 358 EUR dla Hiszpanii na pomoc w następstwie powodzi w regionach 
Walencja, Murcja, Kastylia-La Mancha i Andaluzja we wrześniu 2019 r.; 
c) kwota 211 707 982 EUR dla Włoch na pomoc w następstwie ekstremalnych zjawisk 
pogodowych na jesieni 2019 r., które szczególnie dotknęły Wenecję Euganejską, Piemont, 
Ligurię, Sycylię i Emilię Romanię;
d) kwota 2 329 777 EUR dla Austrii na pomoc w następstwie dotkliwych powodzi w 
południowo-zachodniej części Austrii, w szczególności w Karyntii i Tyrolu Wschodnim.

Zasady dotyczące wkładów finansowych z FSUE określono w rozporządzeniu Rady (WE) nr 
2012/2002 z 11 listopada 2002 r. ustanawiającym Fundusz Solidarności Unii Europejskiej. 

Koordynatorzy komisji ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do 
Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma 
zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej i 
przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej. 

Z poważaniem

Younous Omarjee
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