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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Description of the proposal

The proposal is based on the current European Union Solidarity Fund (EUSF)1 Regulation, 
which will be repealed with effect from the moment the proposed new Regulations applies, 
i.e. 1 January 2007. The main features and differences of substance are the following:

- the geographical scope remains unchanged (it is limited to Member States and countries 
negotiating their accession to the EU);

- the thematic scope is enlarged to cover not only major crisis situations resulting from  
natural disasters but also to include industrial and technological disasters, public  
health emergencies and acts of terrorism;

- the Fund remains limited to "major" disasters.

For the purposes of this Regulation, a disaster shall be considered to be major where it results, 
in at least one eligible State, in direct damage, the amount of which is estimated as being in 
excess of EUR 1 billion in 2007 prices or in excess of 0,5 % of the gross national income of 
the State concerned. 

This is a change quantitative criteria as compared with the current legislation which defines a 
major disaster´ as one which causes a damage of over EUR 3 billion or more than 0,6% of the 
Member State´s GNI. 

Budgetary implications

The proposal remains consistent with the existing Solidarity Fund by providing financial 
assistance for immediate repair and assistance after a request from a Member State or 
candidate country. 

The Commission proposes that the Fund be included in Heading 3 'Citizenship, Freedom, 
Security and Justice' of the financial framework 2007-2013

Three budget lines under heading 3 are concerned:

§ For Administrative Management: 13 01 04 04
§ For Member States: 13 06 01
§ For Candidate countries: 13 06 02

The financial envelope foreseen for the Fund also follows the existing Solidarity Fund, with 
an annual amount of EUR 1 billion (current prices). In each case the amount of assistance 
considered necessary is mobilised through an amending budget. 

The total cost of human resources and associated costs is estimated at EUR 216 000 annually.

  
1 Council Regulation (EC) No 2012/2002 of 11 November 2002 establishing the European Union Solidarity 
Fund (OJ L 311, 14.11.2002, p. 3).
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Your rapporteur recalls that the resolution of the European Parliament of 8 June 2005 on 
Policy Challenges and Budgetary Means of the enlarged Union 2007-20131 considered it 
preferable to maintain the current system of the Solidarity Fund, when it is financed as a 
reserve outside the ceilings with a maximum amount to be mobilised only when deemed 
necessary. Moreover the Resolution clearly calls for the inclusion of the Solidarity Fund into 
the flexibility instrument as a reserve up to a maximum of EUR 6,2 billion in 2004 prices (7 
billion in current prices).

He also recalls the need to speed up procedures following the significant delays in 2005.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka 1
Ustęp 1 a (nowy)

1a. zwraca uwagę, że środki określone w projekcie legislacyjnym na okres po roku 2006 
zależą od decyzji w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych;

Poprawka 2
Ustęp 1 b (nowy)

1b. wzywa Komisję, po przyjęciu kolejnych ram finansowych, do ewentualnego 
przedstawienia propozycji zmiany finansowej kwoty referencyjnej programu;

Uzasadnienie

Nie można ostatecznie ustalić finansowej kwoty referencyjnej przed przyjęciem perspektywy 
finansowej. Po jej przyjęciu Komisja powinna przedstawić projekt legislacyjny określający 
kwotę referencyjną zgodnie z pułapem ustalonym w perspektywie finansowej.

  
1 Texts Adopted, P6-TA(2005)0224.
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Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 1

(1) W przypadku poważnych klęsk lub 
sytuacji kryzysowych Wspólnota powinna 
okazać swoją solidarność z Państwami 
Członkowskimi i z daną ludnością, 
dostarczając pomoc finansową w celu 
przyczynienia się do szybkiego powrotu do 
normalnych warunków życia w dotkniętych 
regionach oraz wnosząc wkład do 
kompensat finansowych dla ofiar 
terroryzmu.

(1) W przypadku poważnych klęsk lub 
sytuacji kryzysowych Wspólnota powinna 
okazać swoją solidarność z państwami 
członkowskimi i z daną ludnością, 
bezzwłocznie dostarczając szczególną 
pomoc finansową w celu przyczynienia się 
do szybkiego powrotu do normalnych 
warunków życia w dotkniętych regionach 
oraz wnosząc wkład do kompensat 
finansowych dla ofiar terroryzmu.

Uzasadnienie

Aby osiągnąć swój cel, pomoc finansowa dla potrzebujących powinna nadejść bezzwłocznie. 
Ostatnie przykłady pokazały, że opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków państw członkowskich 
zagrażają samej idei Funduszu Solidarności.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 4 a (nowy)

(4a) Fundusz Solidarności powinien być 
finansowany poza pułapem perspektywy 
finansowej, a środki stanowiące kwotę 
maksymalną powinno się mobilizować 
wyłącznie wówczas, gdy działanie takie 
uzna się za konieczne. W celu zapewnienia 
odpowiedniego finansowania Fundusz 
Solidarności powinien zostać włączony do 
instrumentu elastyczności jako rezerwa do 
maksymalnej kwoty 7 mld euro.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest zgodna z zaleceniami dotyczącymi Funduszu Solidarności zawartymi w 
Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wyzwań politycznych i środków budżetowych 
w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013 (2004/2209(INI)) z dnia 8 czerwca 2005 r. Kwotę 
należy wyrazić w cenach bieżących (7 mld), a nie w cenach z roku 2004.

  
1 Dz.U. C xx z 8.9.2005, str. xx.
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Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 6

(6) Poważne klęski, w szczególności te 
pochodzenia naturalnego, często dotykają 
więcej niż jednego kraju. Jeżeli poważna 
klęska dotknęła uprawnione państwo, pomoc 
powinna być udzielona również 
uprawnionemu państwu ościennemu 
dotkniętemu tą samą klęską.

(6) Poważne klęski, w szczególności te 
pochodzenia naturalnego, często dotykają 
więcej niż jednego kraju. Jeżeli poważna 
klęska dotknęła uprawnione państwo, pomoc 
może być udzielona również uprawnionemu 
państwu ościennemu dotkniętemu tą samą 
klęską.

Uzasadnienie

Należy stosować tę samą terminologię co w art. 3.

Poprawka 6
Artykuł 3 ustęp 1

Na wniosek uprawnionego państwa Komisja 
może przyznać pomoc finansową z 
Funduszu w formie dotacji, jeżeli poważna 
klęska wystąpi na terytorium tego państwa.

Na wniosek uprawnionego państwa Komisja 
może zaproponować pomoc finansową z 
Funduszu w formie dotacji, jeżeli poważna 
klęska wystąpi na terytorium tego państwa.

Na wniosek uprawnionego państwa, które 
graniczy z państwem, o którym mowa w
akapicie pierwszym i które zostało dotknięte 
tą samą poważną klęską, Komisja może 
również przyznać pomoc z Funduszu temu 
państwu.

Na wniosek uprawnionego państwa, które 
graniczy z państwem, o którym mowa w 
akapicie pierwszym i które zostało dotknięte 
tą samą poważną klęską, Komisja może 
również zaproponować pomoc z Funduszu 
temu państwu.

Uzasadnienie

Kwota zaproponowana przez Komisję wymaga zezwolenia władzy budżetowej w celu jej 
wykorzystania.

Poprawka 7
Artykuł 5

1. Możliwie jak najszybciej, i nie później 
niż dziesięć tygodni od daty pierwszych 
szkód wyrządzonych przez klęskę, 
uprawnione państwo może złożyć do 
Komisji wniosek o przyznanie pomocy z 
Funduszu, udzielając wszelkich dostępnych 
informacji dotyczących przynajmniej 
następujących kwestii: 

1. Możliwie jak najszybciej, i nie później 
niż dziesięć tygodni od daty pierwszych 
szkód wyrządzonych przez klęskę, 
uprawnione państwo może złożyć do 
Komisji wniosek o przyznanie pomocy z 
Funduszu, udzielając wszelkich dostępnych 
informacji dotyczących przynajmniej 
następujących kwestii: 
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a) szkód spowodowanych przez klęskę i ich 
wpływu na daną ludność i gospodarkę;

a) szkód spowodowanych przez klęskę i ich 
wpływu na daną ludność i gospodarkę;

b) podziału szacowanych kosztów na 
działania w kategoriach określonych w art. 4 
stosownie do klęski;

b) podziału szacowanych kosztów na 
działania w kategoriach określonych w art. 4 
stosownie do klęski;

c) jakichkolwiek innych źródeł 
finansowania wspólnotowego, które mogą 
przyczynić się do naprawy skutków klęski;

c) jakichkolwiek innych źródeł 
finansowania wspólnotowego, które mogą 
przyczynić się do naprawy skutków klęski;

d) jakichkolwiek innych źródeł 
finansowania krajowego lub 
międzynarodowego, włącznie z pokryciem z
publicznego i prywatnego ubezpieczenia, 
które mogą przyczynić się do pokrycia 
kosztów naprawy szkód, a zwłaszcza 
kosztów kwalifikujących się działań.

d) jakichkolwiek innych źródeł 
finansowania krajowego lub 
międzynarodowego, włącznie z pokryciem z 
publicznego i prywatnego ubezpieczenia, 
które mogą przyczynić się do pokrycia 
kosztów naprawy szkód, a zwłaszcza 
kosztów kwalifikujących się działań.

Informacje, o których mowa w lit. a) 
pierwszego akapitu zawierają prognozę 
kwoty całkowitych bezpośrednich szkód 
spowodowanych przez klęskę.

Informacje, o których mowa w lit. a) 
pierwszego akapitu zawierają prognozę 
kwoty całkowitych bezpośrednich szkód 
spowodowanych przez klęskę.

W przypadku gdy zainteresowane państwo 
dostarcza dodatkowych informacji z 
własnej inicjatywy, Komisja musi otrzymać 
te informacje w terminie jednego miesiąca 
od daty złożenia wniosku.

Komisja może również zwrócić się do 
zainteresowanego państwa z wnioskiem o 
dodatkowe informacje. Komisja musi 
otrzymać te informacje w terminie jednego 
miesiąca od daty wystąpienia z takim 
wnioskiem.

2. Komisja ocenia na podstawie informacji 
określonych w ust. 1 oraz wszelkich 
dodatkowych informacji, o które Komisja 
mogła wystąpić lub uzyskać w inny sposób, 
czy są spełnione warunki dla udzielenia 
pomocy finansowej w ramach niniejszego 
rozporządzenia.

2. Komisja ocenia na podstawie informacji 
określonych w ust. 1 oraz wszelkich 
dodatkowych informacji, o które Komisja 
mogła wystąpić lub uzyskać w inny sposób, 
czy są spełnione warunki dla udzielenia 
pomocy finansowej w ramach niniejszego 
rozporządzenia.

W przypadku, gdy dla celów pierwszego 
akapitu zainteresowane państwo dostarcza 
dodatkowe informacje z własnej inicjatywy, 
Komisja musi otrzymać te informacje w 

Oceny tej dokonuje się tak szybko, jak jest 
to możliwe, i nie później niż dwa tygodnie 
po ostatecznym uzyskaniu informacji, o 
których mowa w ust. 1. 
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terminie dwóch miesięcy od daty złożenia 
wniosku.

Jednak w przypadku, gdy dla celów 
pierwszego akapitu Komisja zwraca się z 
wnioskiem o dodatkowe informacje od 
zainteresowanego państwa, Komisja musi 
otrzymać te informacje w terminie jednego 
miesiąca od daty wystąpienia z wnioskiem.

(Akapity 2a i 2b w ust. 1 art. 5 są nowe, chociaż niektóre fragmenty zostały zaczerpnięte z 
tekstu Komisji pod ust. 2 (ze zmianami).)

Uzasadnienie

Z uwagi na negatywne doświadczenia z opóźnieniami w 2005 roku konieczne jest 
przyspieszenie procedur.

Poprawka 8
Artykuł 6 ustęp 2

2. Kwota zaliczki wypłacana na mocy 
pierwszego akapitu ust. 1 stanowi pięć 
procent całkowitych szacowanych kosztów, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b), ale nie 
przekracza 5 mln EUR.

2. Kwota zaliczki wypłacana na mocy 
pierwszego akapitu ust. 1 stanowi do pięciu 
procent całkowitych szacowanych kosztów, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b), ale nie 
przekracza 5 mln EUR.

Uzasadnienie

Ustalenie kwoty ewentualnej zaliczki zawsze na poziomie dokładnie 5% wydaje się błędne.

Poprawka 9
Artykuł 7 ustęp 1

1. Komisja, na podstawie oceny 
przeprowadzonej na mocy art. 5 ust. 2 ustali
możliwie jak najszybciej odpowiednią kwotę 
pomocy finansowej, która ma być udzielona 
w granicach dostępnych środków, jeżeli w 
ogóle podejmie decyzje o udzieleniu 
pomocy.

1. Komisja, na podstawie oceny 
przeprowadzonej na mocy art. 5 ust. 2 ustala
możliwie jak najszybciej, i w terminie 
dwóch tygodni, odpowiednią kwotę pomocy 
finansowej, która ma być udzielona w 
granicach dostępnych środków, jeżeli w 
ogóle podejmie decyzję o udzieleniu 
pomocy.

Kwota nie może przekroczyć 50 % 
całkowitych szacowanych kosztów, o 
których mowa w art. 5 ust.1 lit. b).

Kwota nie może przekroczyć 50 % 
całkowitych szacowanych kosztów, o 
których mowa w art. 5 ust.1 lit. b).



AD\601945PL.doc 9/10 PE 362.628v03-00

PL

Przygotowanie towarzyszących wniosków 
budżetowych, jak przedstawiono dalej w 
art. 8, następuje równolegle z ustaleniem 
odpowiedniej kwoty. Komisja przedstawia 
wnioski oraz kwotę w tym samym czasie.
Cała procedura przedstawienia wszystkich 
wniosków niezbędnych do uruchomienia 
Funduszu, zgodnie z terminami 
określonymi w poprzednich ustępach, nie 
może trwać dłużej niż 3 miesiące od 
momentu otrzymania wniosku złożonego 
przez dane państwo.

Uzasadnienie

Z uwagi na negatywne doświadczenia z opóźnieniami w 2005 roku konieczne jest 
przyspieszenie procedur.

Poprawka 10
Artykuł 8 ustęp 2

2. Z chwilą udostępnienia środków przez 
władzę budżetową, Komisja przyjmuje 
decyzję o dotacji, uwzględniając każdą 
zaliczkę wypłaconą na mocy art. 6 ust. 1.

2. Jeżeli środki zostaną udostępnione przez 
władzę budżetową, Komisja przyjmuje 
decyzję o dotacji, uwzględniając każdą 
zaliczkę wypłaconą na mocy art. 6 ust. 1.

Uzasadnienie

Mimo że prawdopodobieństwo wystąpienia tego problemu w praktyce nie jest duże, nie można 
zakładać w trakcie formułowania niniejszego tekstu prawnego, że środki będą zawsze 
udostępniane.
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