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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy 
Chorwacji i Polsce w związku z klęskami żywiołowymi oraz zapewnienia wypłaty 
zaliczek na rzecz Chorwacji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii w 
związku z wystąpieniem poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego
(COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2020)0960 – C9-0318/2020),

– 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 (A9-0221/2020),

1. z zadowoleniem przyjmuje decyzję będącą wyrazem solidarności Unii z obywatelami i 
regionami Unii dotkniętymi klęskami żywiołowymi i poważnym zagrożeniem zdrowia 
publicznego spowodowanym pandemią COVID-19 na początku 2020 r.;

2. podkreśla pilną potrzebę udostępnienia dotkniętym regionom pomocy finansowej za 
pośrednictwem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej;

3. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

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

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z 

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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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 Chorwacji i Polsce w związku z klęskami żywiołowymi oraz zapewnienia 
wypłaty zaliczek na rzecz Chorwacji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Portugalii i 
Hiszpanii w związku z wystąpieniem poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego

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 Europejskiej1, 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 finansami2, 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 poważną lub 
regionalną klęską żywiołową lub poważnym stanem zagrożenia zdrowia publicznego.

2) Zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 środki funduszu 
nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 500 000 000 EUR (w cenach z 
2011 r.)3.

3) W dniu 10 czerwca 2020 r. Chorwacja złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w 
następstwie trzęsienia ziemi, które w marcu 2020 r. dotknęło miasto Zagrzeb oraz 
żupanie zagrzebską i krapińsko-zagorską.

4) W dniu 24 sierpnia 2020 r. Polska złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w 
następstwie powodzi, która w czerwcu 2020 r. miała miejsce w województwie 
podkarpackim.

5) Do dnia 24 czerwca 2020 r. Chorwacja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Portugalia i 
Hiszpania złożyły wnioski o uruchomienie funduszu w związku z poważnym stanem 
zagrożenia zdrowia publicznego spowodowanym pandemią COVID-19 na początku 
2020 r. W swoich wnioskach wszystkie siedem państw członkowskich zwróciło się o 
wypłatę zaliczki na poczet przewidywanego wkładu z funduszu. 

1 Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.
2 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
3 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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6) Wnioski złożone przez Chorwację i Polskę w związku z klęska żywiołową spełniają 
warunki przyznania wkładu finansowego z funduszu, ustanowione w art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 2012/2002.

7) W związku z tym należy uruchomić środki z funduszu, aby zapewnić wkład finansowy 
dla Chorwacji i Polski.

8) Aby zapewnić dostępność wystarczających zasobów budżetowych w budżecie 
ogólnym Unii na 2020 r., należy uruchomić fundusz celem wypłaty zaliczek na rzecz 
Chorwacji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii w związku z 
poważnym stanem zagrożenia zdrowia publicznego. 

9) W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia funduszu 
niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
W ramach budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2020 uruchamia się środki z Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej, w formie środków na zobowiązania i środków na płatności w 
związku z klęskami żywiołowymi, w następujących kwotach:

a) dla Chorwacji przeznacza się kwotę 683 740 523 EUR;

b) dla Polski przeznacza się kwotę 7 071 280 EUR.

Artykuł 2
W ramach budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2020 uruchamia się środki z Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej, w formie środków na zobowiązania i środków na płatności 
celem wypłacenia zaliczek w związku z wystąpieniem poważnego stanu zagrożenia zdrowia 
publicznego, w następujących kwotach:

a) dla Chorwacji przeznacza się kwotę 8 462 280 EUR;

b) dla Niemiec przeznacza się kwotę 15 499 409 EUR;

c) dla Grecji przeznacza się kwotę 4 535 700 EUR;

d) dla Węgier przeznacza się kwotę 26 587 069 EUR;

e) dla Irlandii przeznacza się kwotę 23 279 441 EUR;

f) dla Portugalii przeznacza się kwotę 37 528 511EUR;

g) dla Hiszpanii przeznacza się kwotę 16 844 420 EUR.

Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Stosuje się ją od dnia … [data przyjęcia].

 Datę wprowadza Parlament przed opublikowaniem w Dz.U.
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Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady
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UZASADNIENIE

Komisja proponuje uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (zwanego dalej 
„funduszem”) w celu przyznania pomocy finansowej na łączną kwotę 823 548 633 EUR w 
związku z klęskami żywiołowymi, które miały miejsce w Chorwacji i w Polsce w 2020 r., a 
także w celu wypłaty zaliczek siedmiu państwom członkowskim (Chorwacja, Niemcy, Grecja, 
Węgry, Irlandia, Portugalia, Hiszpania) w odpowiedzi na poważny stan zagrożenia zdrowia 
publicznego spowodowany pandemią COVID-19 na początku 2020 r.

Chorwacja – trzęsienie ziemi

22 marca 2020 r. miasto Zagrzeb oraz żupanię zagrzebską i żupanię krapińsko-zagorską 
dotknęło trzęsienie ziemi o sile 5,5 stopnia w skali Richtera. Było to najsilniejsze od 1880 r. 
trzęsienie ziemi w Zagrzebie. 27 osób odniosło obrażenia, a jedna osoba zginęła. Szacuje się, 
że trzęsienie ziemi spowodowało znaczne szkody strukturalne w 26 000 budynkach, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych, w tym w setkach szkół, w 80 % szpitali i dużej części 
Uniwersytetu w Zagrzebiu. Poważnie zniszczone zostały główne części historycznego centrum 
Zagrzebia, zniszczeniu uległo także kilka kościołów na bardziej oddalonych obszarach miasta 
oraz w sąsiadujących żupaniach. Rząd Chorwacji zapewnił dotacje na wynajem miejsc 
tymczasowego zakwaterowania około 30 000 wysiedleńców.

We wniosku otrzymanym przez Komisję w dniu 10 czerwca 2020 r. i uzupełnionym w dniach 
28 i 31 lipca 2020 r. władze Chorwacji oszacowały łączną wartość bezpośrednich szkód na 
kwotę 11,6 mld EUR, tj. 22,9 % DNB Chorwacji. Kwota ta znacznie przekracza próg 
„poważnej klęski żywiołowej” wymagany do uruchomienia FSUE wynoszący 303,3 mln EUR 
(0,6 % DNB Chorwacji w 2020 r.). Ta klęska żywiołowa kwalifikuje się zatem do kategorii 
„poważnej klęski żywiołowej” i wchodzi w zakres stosowania rozporządzenia.

Chorwacja oszacowała łączne koszty kwalifikowalnych niezbędnych działań nadzwyczajnych 
i działań służących odbudowie, określonych w art. 3 ust. 2 rozporządzenia, na 2,27 mld EUR. 
Są to głównie koszty przywrócenia funkcjonowania infrastruktury, w szczególności placówek 
edukacyjnych i obiektów opieki zdrowotnej, a także obiektów tymczasowego zakwaterowania. 

Zgodnie z wcześniejszą praktyką stosowaną w przypadku poważnych klęsk żywiołowych 
Komisja proponuje zastosowanie współczynnika wynoszącego 2,5 % całkowitej wartości 
szkód bezpośrednich w odniesieniu do kwalifikowalnych wydatków publicznych do wysokości 
tego progu, a także dodatkowo 6 % części wydatków przekraczających próg. Całkowita kwota 
proponowanej pomocy wynosi zatem 683 740 523 EUR.

Chorwacja zwróciła się o wypłatę zaliczki określonej w art. 4a rozporządzenia. W dniu 10 
sierpnia 2020 r. Komisja przyznała zaliczkę w wysokości 88 951 877 EUR na poczet 
przewidywanego wkładu finansowego UE.

Polska – powodzie
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W okresie od 7 do 29 czerwca 2020 r. całe województwo podkarpackie dotknęły powodzie 
opadowe spowodowane gwałtownymi burzami. Ponad 2000 budynków mieszkalnych, 
rolniczych i użyteczności publicznej zostało gwałtownie zalanych, ponad 250 km dróg 
wodnych zostało zniszczonych, a ponad 400 osób trzeba było ewakuować. Zniszczonych 
zostało około 9000 ha powierzchni upraw.

W swoim wniosku z dnia 24 sierpnia 2020 r. władze polskie oszacowały wartość szkód na 
282,9 mln EUR, co odpowiada 1,56 % regionalnego PKB. Województwo podkarpackie jest 
regionem NUTS 2. W związku z tym wniosek ten spełnia kryteria „regionalnej klęski 
żywiołowej” określone w art. 2 ust. 3 rozporządzenia. Ponieważ szacowane szkody 
przekraczają próg szkód bezpośrednich wynoszący 1,5 % regionalnego PKB, wniosek 
kwalifikuje się do otrzymania wkładu z FSUE.

Koszt działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie oszacowano na 216,2 mln EUR, 
przy czym największa część dotyczy kosztów przywrócenia funkcjonowania infrastruktury 
transportu, zabezpieczenia infrastruktury prewencyjnej i natychmiastowego przywrócenia 
poprzedniego stanu obszarów naturalnych celem zapobieżenia erozji gleby.

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 
7 071 280 EUR. 

Polska nie zwróciła się o wypłatę zaliczki. 

Chorwacja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Portugalia i Hiszpania – poważny stan 
zagrożenia zdrowia publicznego spowodowany pandemią COVID-19 na początku 2020 r.

W 2020 r. w ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa rozporządzenie 
zostało zmienione, aby umożliwić Unii podejmowanie działań w odpowiedzi na poważne 
zagrożenia zdrowia publicznego.1 Pandemia Covid-19 stanowi zagrożenie dla zdrowia 
publicznego, a zatem wchodzi w zakres stosowania FSUE.

Do dnia 24 czerwca 2020 r. Komisja otrzymała 22 wnioski (19 państw członkowskich i 3 
kraje przystępujące2) o wkład finansowy z funduszu w związku z pandemią COVID-19. 
Siedem z nich wystąpiło o wypłatę zaliczki na poczet przewidywanego wkładu z FSUE 
(Chorwacja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Portugalia i Hiszpania) i zostało uznanych za 
kwalifikujące się do takiej wypłaty. W rozporządzeniu przewiduje się możliwość wypłacania 
zaliczek w ramach FSUE wyłącznie państwom członkowskim.

Zgodnie z art. 4a ust. 4 można wypłacić zaliczkę w wysokości maksymalnie 25 % kwoty 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/461 z dnia 30 marca 2020 r.
2 Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, 
Łotwa, Litwa, Luksemburg, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Hiszpania; a także Albania, Czarnogóra i 
Serbia.
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przewidywanego wkładu, ale nie wyższej niż 100 mln EUR. 

Komisja stosuje tę samą metodę określania kwot pomocy w przypadku poważnych stanów 
zagrożenia zdrowia publicznego jak w przypadku klęsk żywiołowych. Komisja ustaliła kwotę 
łącznych wydatków wstępnie zatwierdzonych dla Chorwacji, Niemiec, Grecji, Węgier, 
Irlandii, Portugalii i Hiszpanii w związku z poważnym stanem zagrożenia zdrowia, 
wywołanym pandemią COVID-19, wyłącznie w celu ustalenia zaliczki w następujący sposób:

Z uwagi na fakt, iż środki na płatności zaliczkowe początkowo dostępne w budżecie na 2020 
r. zostały już w pełni wykorzystane, Komisja proponuje uruchomienie niezbędnych 
dodatkowych środków w ramach rocznego pułapu określonego dla FSUE. Płatność 
zaliczkowa nie przesądza o wynikach pełnej oceny dokonanej przez Komisję. Kwota zaliczki 
zostanie uwzględniona przed wypłaceniem beneficjentom pozostałej części wkładu. Komisja 
powinna odzyskać nienależnie wypłacone zaliczki.

Wniosek

Z przedstawionych powyżej powodów klęski żywiołowe, o których mowa we wnioskach 
złożonych przez Chorwację i Polskę, a także złożone przez siedem państw wnioski dotyczące 
pandemii COVID-19 spełniają warunki określone w rozporządzeniu.

Państwo 
wnioskując

e 

Łączna kwota 
wnioskowanych 

wydatków 
bezpośrednich 

(w EUR)

Łączna kwota 
wydatków 
wstępnie 

zatwierdzonyc
h przez KE
(w EUR)

Próg na 
wypadek 

wystąpienia 
poważnego 

stanu 
zagrożenia 

zdrowia 
publicznego
(w mln EUR

)

2,5 % 
łącznej 

wartości 
szkód 

bezpośredni
ch do 

wysokości 
progu na 
wypadek 

wystąpienia 
poważnego 

stanu 
zagrożenia 

zdrowia 
publicznego 

(w EUR)

6 % łącznej 
wartości 

szkód 
bezpośredni
ch powyżej 
progu na 
wypadek 

wystąpienia 
poważnego 

stanu 
zagrożenia 

zdrowia 
publicznego

(w EUR)

Możliwa 
kwota 

pomocy
(w EUR)

25 % 
płatności 

zaliczkowej
(w EUR)

Chorwacja 
658 771 839 652 607 470 151,638 3 790 950 30 058 168 33 849 118 8 462 280

Niemcy 
2 079 000 000 2 079 000 000 1 792,639 44 815 975 17 181 660 61 997 635 15 499 409

Grecja 
623 925 000 623 925 000 551,220 13 780 500 4 362 300 18 142 800 4 535 700

Węgry 
1 997 208 000 1 997 208 000 385,263 9 631 575 93 944 140 106 348 275 26 587 069

Irlandia 
1 997 000 000 1 997 000 000 762,921 19 073 025 74 044 740 93 117 765 23 279 441

Portugalia 
3 470 870 000 2 850 870 000 598,233 14 955 825 103 198 020 150 114 045 37 528 511

Hiszpania 
15 750 543 061 2 168 667 388 1 792,639 44 815 975 22 561 703 67 377 678 16 844 420

OGÓŁEM 132 736 830
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Roczny przydział środków dostępnych na potrzeby FSUE w 2020 r. wynosi 
597 546 284 EUR (tj. 500 mln EUR według cen z 2011 r.). Ponadto z przydziału na 2019 r. 
nie wykorzystano do końca roku kwoty 552 977 761 EUR, którą przeniesiono na 2020 r. 
Zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie WRF 25 % pierwotnego przydziału na 
2020 r. (149 386 571 EUR) należy utrzymać do dnia 1 października 2020 r., ale kwota ta 
będzie dostępna od tej daty. W związku z tym maksymalna kwota dostępna w ramach 
Funduszu Solidarności na cały rok 2020 wynosi 1 150 524 045 EUR.

FSUE został już uruchomiony w 2020 r. na cztery wnioski (Portugalia, Hiszpania, Włochy, 
Austria)3 na łączną kwotę 278 993 814 EUR. Maksymalna kwota dostępna w ramach FSUE 
w 2020 r. w tej chwili wynosi zatem 871 530 231 EUR, co wystarcza na pokrycie potrzeb 
wynikających z niniejszej decyzji w sprawie uruchomienia środków z funduszu, jak wskazano 
powyżej (tj. 823 548 633 EUR, z czego kwota 683 740 523 EUR związana jest z trzęsieniem 
ziemi w Chorwacji, kwota 7 071 280 EUR – z powodzią w Polsce, a kwota 132 736 830 EUR 
jest przeznaczona na płatności zaliczkowe). Pozostała kwota w wysokości 47 981 598 EUR 
nie zostanie wykorzystana w 2020 r. i zostanie przeniesiona na 2021 r.

Kwota obecnie dostępna w ramach Funduszu Solidarności UE:  

Roczny przydział na 2020 r.    597 546 284 EUR
Plus niewykorzystana kwota przydziału na 2019 r. przeniesiona na 2020 
r. +552 977 761 EUR

[25 % przydziału na 2020 r. zostanie zatrzymane do dnia 1 października 
2020 r.] [149 386 571 EUR]

Z pomniejszeniem o całkowitą kwotę proponowanej pomocy dla PT 
(huragan Lorenzo), ES (ekstremalne warunki pogodowe DANA w 
2019 r.), IT (trudne warunki pogodowe w 2019 r.) oraz AT (trudne 
warunki pogodowe w 2019 r.)

-278 993 814 EUR

Kwota dostępna od stycznia do września 2020 r. 722 143 660 EUR

Maksymalna kwota dostępna obecnie 871 530 231 EUR

Łączna kwota proponowana do uruchomienia na rzecz Chorwacji, Polski 
i zaliczek związanych z COVID-19 -823 548 633 EUR

Pozostałe środki dostępne do dnia 31.12.2020 r. 47 981 598 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 ze wszystkimi zainteresowanymi państwami 
członkowskimi. Sprawozdawca nalega, aby ten wkład finansowy został przekazany państwom 

3 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1076 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, 
Włochom i Austrii, w odniesieniu do której ostateczne konsekwencje zostały uwzględnione w budżecie 
korygującym nr 4/2020 przyjętym tego samego dnia.
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członkowskim w trybie szczególnie pilnym.
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PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Johan Van Overtveldt
Przewodniczący
Komisja Budżetowa
BRUKSELA

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu 
udzielenia pomocy Chorwacji i Polsce w związku z klęskami żywiołowymi oraz 
zapewnienia wypłaty zaliczek na rzecz Chorwacji, Niemiec, Grecji, Węgier, 
Irlandii, Portugalii i Hiszpanii w związku z wystąpieniem poważnego stanu 
zagrożenia zdrowia publicznego (COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 
2020/0299(BUD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji dotyczący 
decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności 
Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Chorwacji i Polsce w związku z klęskami 
żywiołowymi oraz zapewnienia wypłaty zaliczek na rzecz Chorwacji, Niemiec, Grecji, 
Węgier, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii w związku z wystąpieniem poważnego stanu 
zagrożenia zdrowia publicznego (COM(2020)0960). Komisja Budżetowa wkrótce przyjmie 
sprawozdanie w sprawie tego wniosku.

Przedmiotowy wniosek przewiduje uruchomienie środków z FSUE w kwocie 
823 548 633 EUR w celu zapewnienia pomocy dla:

• Chorwacji w związku z trzęsieniem ziemi, które dotknęło miasto Zagrzeb oraz 
żupanię zagrzebską i żupanię krapińsko-zagorską w marcu 2020 r. 
(683 740 523 EUR);

• Polski w związku z powodziami w województwie podkarpackim w czerwcu 2020 r. 
(7 071 280 EUR); oraz

• siedmiu państw członkowskich (Chorwacja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, 
Portugalia i Hiszpania) w związku z zaliczkami w odpowiedzi na poważny stan 
zagrożenia zdrowia publicznego spowodowany pandemią COVID-19 na początku 
2020 r.(132 736 830 EUR).

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

Jest to pierwsze uruchomienie FSUE w kontekście poważnego stanu zagrożenia zdrowia 
publicznego po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2020/461 z dnia 30 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) 
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nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim i państwom 
negocjującym przystąpienie do Unii, które dotkliwie odczuły skutki poważnego stanu 
zagrożenia zdrowia publicznego. W związku z pandemią COVID-19 mobilizacja ta dotyczy 
wyłącznie tych państw członkowskich, które zwróciły się o zaliczkę; wnioski o uruchomienie 
środków złożone przez inne państwa członkowskie i kraje kandydujące zostaną rozpatrzone 
w późniejszym terminie.

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 FSUE i przyznaniem wyżej wspomnianych kwot 
zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Younous Omarjee
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