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Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza
Ponieważ wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z unii celnej UE i jednolitego rynku stwarza nowe przeszkody
w handlu, mobilności i wymianie ze Zjednoczonym Królestwem, co ma wpływ na wiele przedsiębiorstw w całej
UE, pobrexitowa rezerwa dostosowawcza ma na celu zapewnienie państwom członkowskim wsparcia
finansowego na pokrycie kosztów poniesionych w związku z brexitem. Podczas wrześniowej sesji plenarnej w
2021 r. Parlament Europejski ma głosować w pierwszym czytaniu nad tekstem uzgodnionym w wyniku
negocjacji międzyinstytucjonalnych.

Kontekst
W związku z dodatkowymi kosztami, jakie ponosi wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza w sektorze rybołówstwa,
a także te państwa członkowskie, które służą jako punkty wejścia i wyjścia dla handlu Zjednoczonego
Królestwa, Rada Europejska w lipcu 2020 r. podjęła decyzję o utworzeniu pobrexitowej rezerwy
dostosowawczej, aby przeciwdziałać nieprzewidzianym i negatywnym konsekwencjom w państwach
członkowskich i sektorach, które ucierpiały w największej mierze.

Wniosek Komisji Europejskiej
25 grudnia 2020 r. na wniosek Rady Europejskiej Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący
rozporządzenia ustanawiającego pobrexitową rezerwę dostosowawczą. Proponowany fundusz o budżecie
w wysokości 5 mld EUR ma na celu wsparcie wydatków publicznych ponoszonych przez państwa
członkowskie w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego
Królestwa z UE. Kwalifikujące się środki obejmują wsparcie dla sektorów, które poniosły straty, w
szczególności rybołówstwa, a także dla inicjatyw takich jak tworzenie miejsc pracy i budowanie nowej
infrastruktury granicznej. Zgodnie z wnioskiem finansowanie byłoby dostępne dla wszystkich państw
członkowskich i uruchamiane w dwóch etapach przydziału. Kwota płatności zaliczkowych dla każdego
państwa byłaby ustalana w oparciu o metodę przydziału, która uwzględnia wartość jego wymiany
handlowej ze Zjednoczonym Królestwem oraz wielkość połowów prowadzonych przez niego na wodach
Zjednoczonego Królestwa.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Komisja Rozwoju Regionalnego Parlamentu (REGI) przyjęła swoje sprawozdanie w sprawie wniosku
25 maja 2021 r., a decyzja komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych została
potwierdzona na posiedzeniu plenarnym 9 czerwca 2021 r. Ostateczny tekst będący wynikiem tych
negocjacji przedłuża okres kwalifikowalności na czas od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. i stanowi,
że kwota płatności zaliczkowych zostanie wypłacona w ciągu trzech lat, przy czym 1,6 mld EUR ma zostać
udostępnione i wypłacone w 2021 r., a 1,2 mld EUR – w 2022 r. i w 2023 r. W szczególności ostateczny tekst
przewiduje, że cały budżet w wysokości 5 mld EUR, a nie tylko kwota płatności zaliczkowych, zostanie
rozdzielony z zastosowaniem metody przydziału, która dodatkowo uwzględni również liczbę ludności
morskich regionów przygranicznych w pobliżu Zjednoczonego Królestwa, zmiany odzwierciedlające
zarówno mandat negocjacyjny Rady, jak i stanowisko Parlamentu. Tekst zawiera szereg dodatkowych zmian
zaproponowanych przez Parlament, które przewidują objęcie zakresem wsparcia działalności połowowej
na wszystkich wodach, na których uprawnienia do połowów zostały zmniejszone w związku z wystąpieniem
Zjednoczonego Królestwa z UE, oraz wprowadzenie obowiązku przeznaczania środków na sektor
rybołówstwa, w szczególności na łodziowe rybołówstwo przybrzeżne. Ostateczny tekst został zatwierdzony
przez Coreper w imieniu Rady 28 czerwca 2021 r., a następnie przyjęty na posiedzeniu komisji REGI 13 lipca
2021 r. Tekst wymaga obecnie formalnego zatwierdzenia przez Parlament, a głosowanie nad nim
zaplanowano na wrześniową sesję plenarną.
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