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Przedmiot: Opinia w sprawie zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim 
na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy 
(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Budżetowa otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji Europejskiej dotyczący 
zmiany rozporządzenia w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE). 
Rozumiem, że w dniu 2 października 2019 r. Komisja Rozwoju Regionalnego zamierza 
przyjąć sprawozdanie w ramach procedury uproszczonej.

Wniosek ma na celu rozszerzenie zakresu FSUE, aby w geście solidarności z państwami 
członkowskimi, które najdotkliwiej odczują skutki brexitu, można było udzielić im wsparcia 
ze środków Funduszu pozwalającego im na poradzenie sobie z obciążeniem finansowym 
powstałym wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy. W myśl 
zasady pomocniczości we wniosku jasno określono kryteria kwalifikowalności, które muszą 
zostać spełnione, aby uruchomić środki z FSUE. Wsparcie w ramach tego instrumentu będzie 
zatem ograniczać się do kosztów mających poważne konsekwencje dla sytuacji gospodarczo-
finansowej w danym państwie członkowskim.

Pragnę podkreślić, że wniosek ten jest dowodem na to, iż bieżące ramy budżetowe nie 
zapewniają potrzebnej nam elastyczności, o czym Parlament jest już od dawna przekonany.

Komisja Budżetowa bez zastrzeżeń odnosi się do wykorzystania środków z FSUE, aby 
pomóc państwom członkowskim w ponoszeniu obciążeń finansowych bezpośrednio 
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związanych z brexitem bez umowy, w sytuacji gdy obciążenia te przekraczają zdolność 
budżetową danego państwa członkowskiego do samodzielnego radzenia sobie z tym 
kryzysem. Uważa, że jest to zgodne z podstawową zasadą solidarności UE w sytuacjach 
kryzysowych. W związku z tym Komisja Budżetowa zgadza się, by środki z FSUE były 
wykorzystywane przykładowo na pokrycie kosztów wprowadzenia specjalnych programów 
pomocy dla przedsiębiorstw dotkniętych sytuacją kryzysową oraz kosztów ponoszonych 
przez administrację publiczną w związku z tworzeniem dodatkowych obiektów infrastruktury 
i kosztów zatrudnienia dodatkowego personelu. Koszty te powinny być pokrywane w 
wysokości do 5% poniesionego obciążenia finansowego. Komisja Budżetowa zwraca uwagę 
na propozycję, aby minimalne progi kwalifikowalności dla wniosków dotyczących brexitu 
obniżyć o połowę (do 0,3% DNB lub 1,5 mld EUR w cenach z 2011 r.) w stosunku do 
progów, które stosuje się w przypadku klęski żywiołowej. Z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji Europejskiej, by podwyższyć poziom zaliczek wypłacanych na wniosek 
państwa członkowskiego z 10% (maksymalnie 30 mln EUR) do 25% (maksymalnie 100 mln 
EUR), zarówno w przypadku brexitu, jak i w przypadkach niezwiązanych z brexitem. 
Ponadto proponuje również, by całkowitą pulę środków przeznaczonych na ten cel w 
budżecie rocznym podwyższyć z 50 do 100 mln EUR rocznie, co pozwoli zapewnić 
dostępność środków budżetowych na czas. Te dwie ostatnie propozycje powinny sprawić, że 
system płatności zaliczkowych w ramach FSUE będzie bardziej zadowalający i częściej 
wykorzystywany.

Komisja Budżetowa obawia się jednak, że – wbrew pierwotnemu celowi Funduszu, którym 
jest udzielanie pomocy w takich właśnie przypadkach – interwencje z FSUE związane z 
brexitem będą odbywać się kosztem wniosków dotyczących poważnych klęsk żywiołowych. 
Wydaje się, że we wniosku przewidziano zabezpieczenie na ten cel w postaci ograniczenia 
kwot dostępnych na wnioski dotyczące brexitu do maksymalnie 50% puli środków FSUE na 
lata 2019 i 2020, tj. do maksymalnej łącznej kwoty 591,65 mln EUR w cenach bieżących na 
okres dwóch lat. Ponadto stawka zwrotu kosztów wynosząca maksymalnie 5% może zostać 
skorygowana w dół, jeżeli dostępny budżet okaże się niewystarczający. Ustalenia te powinny 
zapewnić zrównoważony podział środków finansowych i pozwolić uniknąć wypłacania 
środków według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”. 
Choć Komisja Budżetowa jest zadowolona z przepisów prawnych zaproponowanych przez 
Komisję Europejską, oczekiwałaby od tej ostatniej dokładnych informacji o wszystkich 
otrzymywanych wnioskach i dostępności środków finansowych w ramach FSUE w latach 
2019 i 2020.

Koordynatorzy Komisji Budżetowej dokonali oceny wniosku i zwrócili się do mnie z prośbą 
o przekazanie Panu pozytywnej opinii o zmianie rozporządzenia w sprawie Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku
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