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Kontrolerzy UE zwracają uwagę na
ryzyko, z jakim wiąże się pobrexitowa
rezerwa dostosowawcza
W opublikowanej dziś opinii Europejski Trybunał Obrachunkowy zgłasza zastrzeżenia co do
przedstawionego niedawno wniosku w sprawie pobrexitowej rezerwy dostosowawczej. Ów
fundusz solidarnościowy wyposażony w budżet w wysokości 5 mld euro ma zapewnić wsparcie
państwom członkowskim, regionom i sektorom najbardziej dotkniętym wystąpieniem
Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Zdaniem kontrolerów wniosek daje wprawdzie
państwom członkowskim elastyczność, ale przyjęta koncepcja rezerwy wiąże się z pewnym
ryzykiem i niepewnością.
Komisja Europejska proponuje, by po przyjęciu wniosku 80% środków z rezerwy (tj. 4 mld euro)
przyznano państwom członkowskim w formie płatności zaliczkowych. Udział w tej kwocie
przypadający na poszczególne państwa miałby zostać ustalony na podstawie szacunkowego
wpływu brexitu na ich gospodarkę przy jednoczesnym uwzględnieniu dwóch czynników:
wolumenu handlu ze Zjednoczonym Królestwem oraz wielkości połowów w wyłącznej strefie
ekonomicznej tego kraju. W wyniku zastosowania takiej metody alokacji największym
beneficjentem płatności zaliczkowych byłaby Irlandia, której przypadłaby w udziale niemal jedna
czwarta środków (991 mln euro), a następnie Niderlandy (714 mln euro), Niemcy (429 mln euro),
Francja (396 mln euro) i Belgia (305 mln euro).
– Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza to ważna inicjatywa finansowa, która ma na celu
złagodzenie negatywnego wpływu brexitu na gospodarki państw członkowskich UE – powiedział
Tony Murphy, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za opinię. –
Zdaniem Trybunału elastyczność przewidziana w ramach tej rezerwy nie powinna być jednak
źródłem niepewności dla państw członkowskich.
Kontrolerzy UE zwracają uwagę w szczególności na zasady funkcjonowania rezerwy, zgodnie
z którymi państwa członkowskie otrzymałyby nadzwyczaj wysoką kwotę płatności zaliczkowych
bez konieczności przekazania Komisji Europejskiej z wyprzedzeniem szczegółowych informacji na
Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie opinii przyjętej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Pełny tekst opinii dostępny
jest na stronie eca.europa.eu.
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temat działań, jakie miałyby zostać objęte finansowaniem. Takie podejście pozwoliłoby wprawdzie
szybko zareagować na wyjątkowe okoliczności, ale kwalifikowalność i adekwatność działań
zostałyby zweryfikowane przez Komisję dopiero na koniec 2023 r. Kontrolerzy przestrzegają
zatem, że rezerwa w proponowanej postaci i wdrażana zgodnie z takim harmonogramem
wiązałaby się z dużym ryzykiem wyboru nieoptymalnych i niekwalifikowalnych działań.
Co więcej, we wniosku zaproponowano, by okres kwalifikowalności na wdrożenie działań trwał od
lipca 2020 r. do grudnia 2022 r. Kontrolerzy zwracają jednak uwagę, że Komisja nie uzasadniła,
dlaczego zdecydowała się na taki okres, ani nie przeanalizowała, czy jest on odpowiedni.

Informacje ogólne
Zjednoczone Królestwo wystąpiło z Unii Europejskiej z dniem 1 lutego 2020 r. Od momentu
zakończenia okresu przejściowego w dniu 1 stycznia 2021 r. UE i Zjednoczone Królestwo
funkcjonują jako dwa osobne rynki i stanowią dwa oddzielne obszary regulacyjne i prawne.
Powstałe w ten sposób bariery w handlu towarami i usługami oraz w zakresie mobilności
transgranicznej mają konsekwencje dla organów administracji publicznej, przedsiębiorstw,
obywateli i zainteresowanych podmiotów po obydwu stronach. W tym kontekście Rada
Europejska na specjalnym posiedzeniu w dniach 17–21 lipca 2020 r. ogłosiła ustanowienie nowej
specjalnej pobrexitowej rezerwy dostosowawczej o łącznym budżecie 5 mld euro w cenach
z 2018 r.
Komisja Europejska przedstawiła wniosek w tej sprawie 25 grudnia 2020 r. Zaproponowano
w nim, że rezerwa zostanie uruchomiona w dwóch turach przydziału środków – pierwsza z nich
będzie miała miejsce w 2021 r. w postaci znacznych płatności zaliczkowych na kwotę 4 mld euro,
pozostała kwota 1 mld euro zostanie natomiast wypłacona w 2024 r. w celu pokrycia wszelkich
wydatków kwalifikowalnych, które przekraczają kwotę wypłaconych zaliczek. W podstawie
prawnej wniosku Komisji przewidziano obowiązek konsultacji z Europejskim Trybunałem
Obrachunkowym. W związku z tym Parlament Europejski i Rada zwróciły się do Trybunału
o wydanie opinii.
Opinia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 1/2021 na temat wniosku dotyczącego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego pobrexitową rezerwę
dostosowawczą jest obecnie dostępna na stronie internetowej Trybunału eca.europa.eu w języku
angielskim. Wersje w pozostałych językach UE zostaną opublikowane wkrótce.
Europejski Trybunał Obrachunkowy przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE,
publikując opinie na temat wniosków w sprawie nowych przepisów lub zmian legislacyjnych
mających skutki finansowe. Opinie te zawierają niezależną ocenę wniosków ustawodawczych
przeprowadzoną przez zewnętrznego kontrolera UE.
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