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Europosłowie PiS o wieloletnich ramach finansowych

Podczas dzisiejszej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu europosłowie
dyskutowali na temat wieloletnich ram finansowych. Udział w debacie wzięli
europosłowie PiS, Bogdan Rzońca i Zbigniew Kuźmiuk.
Bogdan Rzońca oznajmił, że finansowanie polityki spójności na lata 2021- 2027 powinno być takie
same jak w latach 2014-2020. „Należy też zachować współfinansowanie przy obecnych
stawkach płatności zaliczkowych” - wskazał. Europoseł powiedział, że obniżanie środków na
spójność jest niedopuszczalne i powoduje turbulencje między dwoma okresami programowania.
Eurodeputowany zwrócił uwagę, że Brexit daje okazję do zniesienia rabatów od 2021
roku. „Wszystkie państwa członkowskie powinny wnosić wkład na podstawie tych
samych zasad” - mówił. Polski polityk zauważył, że przyczyny stojące za obecnymi mechanizmami
korekcji są już nieaktualne, ponieważ struktura wydatków uległa zmianie. „Nie ma państw
członkowskich z nadmiernym obciążeniem. Obecnie kraje korzystające z rabatów
wnoszą około 0,7% swoich dochodów narodowych brutto, podczas gdy inne państwa
członkowskie, w większości słabiej rozwinięte, 85%” - punktował. Bogdan Rzońca
podsumował, że fundusz sprawiedliwej transformacji jest oczywiście potrzebny, jednak nie powinien
być finansowany kosztem innych polityk.
Zbigniew Kuźmiuk mówił, że zaproponowane przez poprzednią Komisję cięcia w unijnym budżecie na
dwie najważniejsze polityki - spójności o 10% i WPR O 15 %, zostały odrzucone w stanowisku

przyjętym na początku lutego w Portugalii, przez 17 krajów z grupy Przyjaciół Spójności. „Konieczne
jest więc zwiększenie budżetu, zarówno przez podniesienie składek członkowskich,
likwidację istniejących rabatów, a być może również uruchomienie nowych źródeł
dochodów własnych” - powiedział. Polski polityk stwierdził, że kompromis w Radzie w tym
zakresie jest możliwy, „ale pod warunkiem, że odejdziemy od negocjacji opartych na
konstrukcji płatnicy netto kontra beneficjenci netto, a weźmiemy pod uwagę korzyści
poszczególnych krajów unijnych, wynikające z uczestnictwa we wspólnym rynku,
a także przepływy kapitałowe”.
Europoseł zauważył, że płatnicy netto z reguły korzystają bardzo mocno z udziału we wspólnym rynku.
„Przykładowo Niemcy wpłacają 27 mld euro składki rocznie, a korzyści ze wspólnego
rynku wynoszą aż 210 mld rocznie” - powiedział Zbigniew Kuźmiuk i dodał, że kraje Europy
Zachodniej osiągają też inne korzyści z rozszerzenia UE, jak na przykład dywidendy i odsetki od
kapitału. „Tylko wzięcie pod uwagę tych wszystkich przepływów daje możliwość
racjonalnej rozmowy o kształcie budżetu i szanse na porozumienie” - podkreślił
eurodeputowany.

