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Rewizja wieloletnich ram finansowych (art. 19
rozporządzenia w sprawie WRF)
Przesunięcie niewykorzystanych środków przydzielonych na
2014 r.
W związku z opóźnieniem porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata
2014–2020 różne akty prawne ustanawiające przepisy wykonawcze w odniesieniu do funduszy
zostały przyjęte znacznie później, niż planowano, co doprowadziło do opóźnień w programowaniu.
W celu pełnego wdrożenia programów, w przypadku których nie wykorzystano środków
przydzielonych na 2014 r., konieczne jest dokonanie rewizji WRF oraz przyjęcie projektu budżetu
korygującego nr 2. Odnośne środki na zobowiązania, które dotyczą ponad 300 programów
operacyjnych (47% wszystkich PO), należy zatem przeprogramować na kolejne lata. Dotyczy to
wszystkich 28 państw członkowskich.

Cel rewizji
Kwota przydzielonych środków, które nie mogły zostać wykorzystane w 2014 r. ani przeniesione na 2015 r.,
jest bardzo pokaźna i wynosi łącznie ponad 21 mld EUR w cenach bieżących, co stanowi blisko 15% budżetu
na 2014 r. Rewizja WRF i budżet korygujący nr 2 są konieczne w celu zabezpieczenia zobowiązań
budżetowych i wypłaty wstępnych płatności zaliczkowych w przypadku programów, których realizacja jest
opóźniona. Dotyczy to programów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a
także z instrumentów w dziedzinie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (zob. szczegóły w
tabeli). W praktyce rewizja WRF umożliwia zabezpieczenie niezaangażowanych środków w celu
wykorzystania ich w 2015 r. i w kolejnych latach.

(EUR, ceny bieżące)

Fundusz

Kwota do
przesunięcia (art. 19

rozporządzenia w
sprawie WRF)

Europejski Fundusz Społeczny 1 765 956 889
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 97 409 219
Fundusz Spójności 1 826 702 791
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – regiony słabiej i lepiej rozwinięte, w okresie przejściowym,
słabo zaludnione

7 172 685 391

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – współpraca terytorialna 309 951 374
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – współpraca terytorialna – wkład do IPA 12 013 672
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – współpraca terytorialna – wkład do ENI 31 467 990
Suma cząstkowa – Dział 1b 11 216 187 326
Rozwój obszarów wiejskich 8 705 326 059
Europejski Fundusz Morski i Rybacki 740 724 593
Suma cząstkowa – Dział 2 9 446 050 652
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 172 712 858
Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 269 606 238
Suma cząstkowa – Dział 3 442 319 096
Ogółem 21 104 557 074
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W dniu 20 stycznia 2015 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie WRF. W
dniu 1 kwietnia Komisja Budżetowa w Parlamencie Europejskim zatwierdziła swoje zalecenie, sporządzone przez
współsprawozdawców Jana Olbrychta (PPE, Polska) i Isabelle Thomas (S&D, Francja), w którym wyrażono zgodę
na projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie nr 1311/2013 w sprawie WRF. Głosowanie na
posiedzeniu plenarnym zaplanowano na 15 kwietnia. Głosowanie nad projektem budżetu korygującego nr 2/2015
zaplanowano na drugie posiedzenie plenarne w kwietniu (sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial, S&D,
Hiszpania).
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