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OPINIA 

Komisji Rozwoju Regionalnego 

dla Komisji Budżetowej 

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego 

nr 2/2015 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, sekcja 3 – Komisja 

(2015/2013(BUD)) 
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WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. popiera wniosek Komisji w sprawie PBK nr 2/2015 dołączony do wniosku dotyczącego 

rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 

określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 („rozporządzenie w sprawie 

WRF”), w którym Komisja występuje o przesunięcie środków na zobowiązania 

niewykorzystanych w 2014 r. z powodu późnego przyjęcia programów objętych 

zarządzaniem dzielonym, m.in. w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych 

i inwestycyjnych; 

2. uważa, że konieczne jest niezwłoczne przyjęcie PBK nr 2/2015, ponieważ stanowi to 

warunek niezbędny do przyjęcia programów, w tym w dziedzinie polityki spójności, 

w których przypadku niemożliwe było wykorzystanie przydziałów na 2014 r.; w tym 

kontekście przypomina o znaczeniu europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych oraz związanych z nimi programów, gdyż stanowią one kluczowe źródło 

inwestycji oraz wzrostu gospodarczego i miejsc pracy w państwach członkowskich; 

3. z zadowoleniem przyjmuje ogólną logikę wniosku, zgodnie z którą niewykorzystane w 

2014 r. przydziały na dział 1b – Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna – zostają 

przeniesione na rok 2015, co ma zagwarantować równe traktowanie programów 

przyjętych w ramach procedury przeniesienia środków i programów, które powinny 

zostać przyjęte w 2015 r. w oparciu o przegląd WRF i wniosek dotyczący PBK nr 2/2015; 

4. żałuje, że wkłady z EFRR na rok 2014 na rzecz programów transgranicznych objętych 

Instrumentem Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) i Europejskim Instrumentem Sąsiedztwa 

(ENI) zostały przeniesione na rok 2017; uważa, że programy te, choć ograniczone pod 

względem finansowym, mają wielkie znaczenie zarówno dla zainteresowanych państw 

członkowskich, jak i państw kandydujących czy sąsiadujących; podkreśla trudności i 

opóźnienia, jakie przesunięcie to może spowodować w wymiarze operacyjnym mimo 

zobowiązań przewidzianych na 2015 i 2016 r.; podkreśla, że należy zagwarantować 

ciągłość polityki wspieranej przez te dwa instrumenty; 

5. jest zaniepokojony tym, że duża część programów nadal oczekuje na przyjęcie, i uważa, 

że wszystkie programy muszą zostać przyjęte i zrealizowane jak najszybciej, a najpóźniej 

do połowy 2015 r., tak aby nie dochodziło do dalszych opóźnień we wdrażaniu polityki; 

w związku z tym wzywa Komisję do bardziej wytężonych działań; podkreśla jednak, że 

ważne jest, aby przyspieszeniu procesu przyjęcia towarzyszyło zwracanie dużej uwagi na 

jakość; 

6. jest zdania, że z uwagi na fakt, iż wdrażanie WRF na lata 2014–2020 rozpoczęło się od 

ogromnych zaległości w płatnościach, jako że na koniec 2014 r. niezapłacone rachunki dla 

programów związanych z EFS, EFRR i Funduszem Spójności na lata 2007–2013 

opiewały na około 24 771 mln EUR, przeniesienie środków w ramach PBK nr 2/2015 

będzie miało znaczny wpływ na sytuację w zakresie płatności związanych z działem 1b, w 
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szczególności począwszy od 2017 r., który to problem trzeba będzie rozwiązać; 

7. uważa, że zaproponowany PBK nr 2/2015 nie rozwiązuje w dostatecznym stopniu kwestii 

płatności, i oczekuje, że Komisja przekaże do początku kwietnia kompletne i aktualne 

informacje i dane o ocenie prognoz dotyczących płatności, tak aby wszystkie środki i 

instrumenty służące zaspokojeniu potrzeb w zakresie płatności w ramach działu 1b mogły 

zostać przedstawione na tyle wcześniej, by nie zwiększać dodatkowo zaległości w 

płatnościach; 

8. przypomina w tym kontekście, że zaległości w płatnościach w ramach działu 1b są 

kwestią o znaczeniu strukturalnym i politycznym, wymagającą długofalowego 

rozwiązania, na przykład w kontekście śródterminowego przeglądu WRF na mocy art. 2 

rozporządzenia w sprawie WRF; 

9. zwraca uwagę, że przeniesienie na 2015 r. środków niewykorzystanych w 2014 r. może 

wywrzeć dużą presję na niektóre państwa członkowskie, powodując trudności w absorpcji 

funduszy oraz większe ryzyko umorzenia środków; zwraca się zatem do Komisji, aby 

udzielała państwom członkowskim wszelkiej niezbędnej pomocy i proponowała 

odpowiednie środki w celu rozwiązania problemów. 
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