W SKRÓCIE
Posiedzenie plenarne – lipiec 2018 r.

Przegląd przepisów finansowych UE
Podczas lipcowej sesji plenarnej Parlament ma zatwierdzić tekst kompromisowy nowego rozporządzenia
finansowego po przyjęciu w kwietniu 2018 r. przez komisje BUDG i CONT wyników negocjacji trójstronnych . Już
wcześniej, w grudniu 2017 r., współprawodawcy przyjęli oddzielnie część pierwotnego wniosku, która dotyczyła
reformy pięciu rozporządzeń sektorowych w dziedzinie wspólnej polityki rolnej.

Kontekst

W 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący nowego rozporządzenia finansowego, które
zastąpi obecną wersję (wraz z zasadami stosowania), a także zmieni 15 innych aktów sektorowych
zawierających przepisy finansowe, wspólnie regulujących ustanowienie, wydatkowanie i kontrolę budżetu
UE oraz funduszy UE. Część dotycząca rolnictwa w początkowym wniosku Komisji została odłączona w
listopadzie 2017 r. (komisja przedmiotowo właściwa to AGRI) i została przyjęta w grudniu 2017 r.

Stanowisko komisji BUDG i CONT

W Parlamencie wniosek został rozpatrzony wspólnie (na mocy art. 55) przez komisje BUDG i CONT, które w
czerwcu 2017 r. przyjęły sprawozdanie dotyczące tego dossier. Posłowie skrytykowali fakt, że terminy na
rozpatrzenie wniosku nie pozwalały na odpowiednie uwzględnienie opinii Parlamentu Europejskiego i
Rady oraz wskazali, że wniosek nie został poprzedzony oceną skutków. Zasadniczo poparli zamiar Komisji
uproszczenia unijnych przepisów finansowych, lecz przedstawili szereg poprawek dotyczących różnych
szczegółowych kwestii, takich jak ocena, przejrzystość, wykorzystanie uproszczonych form kosztów oraz
„jednorazowych płatności ryczałtowych”, zasada non-profit, audyt, fundusze powiernicze i instrumenty
łączone. W czerwcu 2017 r. na posiedzeniu plenarnym Parlament potwierdził decyzję o przystąpieniu do
negocjacji międzyinstytucjonalnych.

Kompromis

W grudniu 2017 r. osiągnięto porozumienie polityczne w sprawie tego dossier, ale prace techniczne trwały
do momentu przyjęcia przez Komitet Stałych Przedstawicieli w Radzie (Coreper), w dniu 19 kwietnia 2018 r.,
tekstu kompromisowego, który został następnie zatwierdzony w dniu 23 kwietnia 2018 r. przez komisje
BUDG i CONT. Negocjatorom z PE udało się zmienić pierwotny wniosek w czterech głównych kwestiach:
fundusze powiernicze będą ograniczone do działań zewnętrznych; zasada niedochodowego charakteru
dotacji nie zostanie zniesiona; nie będzie możliwości przeniesienia środków z funduszy strukturalnych do
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS); kompetencje władzy budżetowej nie
zostaną ograniczone. Dalsze zmiany dotyczą pracy wolontariuszy (wkłady rzeczowe stron trzecich w formie
pracy wolontariuszy będą traktowane jako koszty kwalifikowalne, do 50 % współfinansowania),
wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel (Komisja będzie musiała uwzględnić to przy
proponowaniu kwoty na przyszłe przydziały instrumentów finansowych lub gwarancje budżetowe), a także
utrzymania status quo w zakresie zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel, projektów
budżetów korygujących, środków powracających do instrumentów finansowych, projektów pilotażowych
i działań przygotowawczych. Ponadto od beneficjentów będzie się wymagać mniej informacji, ale za to
bardziej ukierunkowanych, rozszerzone zostanie wykorzystanie uproszczonych form kosztów i płatności
uzależnionych od wyników, podobnie jak wzajemne uznawanie ocen i audytów. Jednocześnie większy
nacisk zostanie położony na zwalczanie firm przykrywek i korzystania z rajów podatkowych. Przepisy
dotyczące łączenia funduszy strukturalnych z EFIS zostały uproszczone, a nowe przepisy dotyczące
gwarancji budżetowych zwiększą przejrzystość, jeśli chodzi o narażenie budżetu Unii. Co więcej, utworzony
zostanie wspólny fundusz rezerw, który zwiększy efektywność zarządzania aktywami.
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