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WSKAZÓWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek: 

1. z zadowoleniem przyjmuje niedawne rozszerzenie zakresu tematycznego Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) w świetle trwającej pandemii COVID-19, aby 
uwzględnić sytuacje poważnego zagrożenia zdrowia publicznego w celu wsparcia 
państw członkowskich w niesieniu pomocy, w tym pomocy medycznej, ludności 
dotkniętej pandemią;

2. podkreśla, że od czasu reformy z 2014 r. środki przeznaczone na pomoc wypłacane są 
coraz szybciej i domaga się, aby Komisja przyspieszyła jeszcze płatności, zapewniła 
władzom krajowym pomoc techniczną w procesie składania wniosków oraz 
dopilnowała, by ocenę wniosków przeprowadzano w terminie; zdecydowanie popiera 
niedawną reformę systemu płatności zaliczkowych, w ramach której podniesiono 
poziom zaliczek z 10 % do 25 % zakładanego wkładu, a ich wartość z maksymalnie 
30 mln EUR do 100 mln EUR; podkreśla, że okazało się to mieć korzystny wpływ na 
skuteczność funduszu, zwłaszcza w regionach i gminach o ograniczonych 
alternatywnych źródłach finansowania; wątpi jednak, by reforma wyeliminowała 
wszelkie przeszkody, które obecnie utrudniają państwom członkowskim ubieganie się o 
zaliczki, mając na uwadze niską liczbę wniosków; apeluje do Komisji o rozważenie 
dodatkowych sposobów promowania tej opcji w ramach dialogu z władzami państw 
członkowskich; wzywa Komisję do jak najszybszego dokonania płatności zaliczkowych 
z tytułu wniosków związanych z COVID-19;

3. uznaje, że zmiana klimatu wymaga przede wszystkim podejścia opartego na polityce 
prewencyjnej zgodnie z porozumieniem paryskim i Zielonym Ładem, oraz że FSUE nie 
jest narzędziem szybkiej interwencji w sytuacjach kryzysowych; zastanawia się jednak, 
czy fundusz jest odpowiednio dostosowany do przyszłych skutków zmiany klimatu, 
zwłaszcza w odniesieniu do wysp i regionów przybrzeżnych, które są szczególnie 
narażone na klęski żywiołowe;

4. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji z 27 maja 2020 r. dotyczący zwiększenia 
maksymalnej rocznej kwoty środków z FSUE w następnym długoterminowym budżecie 
do 1 mld EUR (w cenach z 2018 r.), zgodnie ze stanowiskiem przedstawianym przez 
Parlament od samego początku; wątpi jednak, by kwota ta była wystarczająca do 
pokrycia kosztów wszelkich kwalifikujących się wniosków w nadchodzących latach, z 
uwagi na rozszerzony zakres funduszu oraz szybko postępującą zmianę klimatu, która 
sprawia, że klęski żywiołowe występują częściej i są gwałtowniejsze i bardziej 
nieprzewidywalne;

5. domaga się, aby Komisja zaproponowała zmianę rozporządzenia, która powinna wejść 
w życie jak najwcześniej w kolejnych wieloletnich ramach finansowych (WRF), aby 
uprościć i przyspieszyć procedurę składania wniosków przez państwa członkowskie, 
zwiększyć poziom zaliczek do 33 %, przyspieszyć ostateczną wypłatę, w pełni 
zintegrować zasadę „poprawiać, odbudowując” przewidzianą w art. 3 rozporządzenia w 
sprawie FSUE oraz uwzględnić wymiar wyspiarski i przybrzeżny, tak by wziąć pod 
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uwagę wymiar przystosowania się do zmiany klimatu na tych terytoriach, które są 
szczególnie zagrożone;

6. podkreśla, że wykorzystanie FSUE zachęciło władze krajowe i lokalne do poznawania 
strategii politycznych, prowadząc je do oceny stosowanych przez nie obszerniejszych 
środków zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi; wzywa Komisję 
do utworzenia sieci koordynatorów FSUE z państw członkowskich i zarządzania nią w 
celu wymiany dobrych praktyk i praktycznych porad w zakresie składania wniosków;

7. zwraca uwagę na istotną potencjalną synergię między FSUE i innymi unijnymi 
funduszami i strategiami politycznymi; domaga się pełnego wykorzystania tej synergii;

8. zwraca się do Komisji, by zgodnie z porozumieniem paryskim i Zielonym Ładem 
zapewniła bardziej odporne i przyjazne dla klimatu inwestycje i projekty odbudowy 
oraz zmodernizowała infrastrukturę w oparciu o nowe, solidniejsze standardy, a nie 
tylko w drodze odtworzenia warunków istniejących przed wystąpieniem klęski;

9. zaleca rozszerzenie kwalifikowalności w ramach funduszu na potencjalne kraje 
kandydujące jako kolejny gest solidarności z państwami trzecimi będącymi na drodze 
do przystąpienia do UE;

10. ubolewa, że na podstawie dowodów uzyskanych z badań Eurobarometru jedynie 15 % 
ludności UE ma pełną świadomość wykorzystania tego funduszu na poziomie 
poszczególnych krajów; ponownie podkreśla znaczenie informowania społeczeństwa o 
wymiernych korzyściach płynących z FSUE; wzywa zainteresowane władze regionalne 
i lokalne do wdrożenia strategii komunikacyjnych, aby wyraźnie zwrócić uwagę 
obywateli na pomoc udzielaną przez FSUE; wzywa Komisję do zwiększenia wysiłków 
w zakresie komunikacji w celu szerzenia świadomości społecznej na temat interwencji 
finansowanych ze środków FSUE, a w ramach przyszłego przeglądu rozporządzenia – 
do oceny możliwości nałożenia na kraj korzystający ze wsparcia obowiązku 
informowania o unijnym wsparciu finansowym realizowanych operacji;

11. podkreśla, że przyznawanie dotacji z FSUE, zarządzanie nimi i wdrażanie ich powinno 
być jak najbardziej przejrzyste oraz że dotacje muszą być wykorzystywane zgodnie z 
zasadami należytego zarządzania finansami.
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