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Budżet UE: po raz pierwszy Komisja proponuje
podstawie rozporządzenia w sprawie warunkowości

Radzie

środki

na

18 września Komisja Europejska zaproponowała Radzie środki ochrony
budżetu w ramach rozporządzenia o warunkowości. Ma to zapewnić
ochronę budżetu UE i interesów finansowych UE przed naruszeniami
zasad praworządności na Węgrzech.
Ten krok opiera się na intensywnym dialogu między Komisją a władzami
węgierskimi
w
ostatnich
miesiącach,
w
wyniku
którego
Węgry
zaproponowały szereg środków naprawczych w celu rozwiązania problemów
wskazanych przez Komisję, gdy proces ten został formalnie rozpoczęty
27 kwietnia br.
Wynika
to
z
pisma,
które
Komisja
przesłała
Węgrom,
przedstawiającego środki, które zamierzała zaproponować Radzie,
oraz środków naprawczych przedstawionych przez Węgry w piśmie z dnia
22 sierpnia, uzupełnionych dodatkowymi wyjaśnieniami zawartymi w
piśmie z dnia 13 września.
Komisja
dokładnie
oceniła
odpowiedź
Węgier,
sprawdzając
w
szczególności, czy środki naprawcze odpowiednio uwzględniają wstępne
ustalenia Komisji. Aby środki można było uznać za odpowiednie,
musiałyby położyć kres naruszeniom zasad praworządności lub stwarzanym
przez nie zagrożeniom dla budżetu UE i interesów finansowych Unii.
Konkluzja Komisji jest taka, że proponowane środki zaradcze mogą w
zasadzie zaradzić omawianym problemom, jeśli zostaną prawidłowo
uszczegółowione
w
odpowiednich
przepisach
i
przepisach
oraz
odpowiednio wdrożone.
Komisja uważa, że w oczekiwaniu na realizację kluczowych etapów
wdrażania nadal istnieje ryzyko dla budżetu. To wyjaśnia dzisiejszą
decyzję i proponowane środki, które uwzględniają również działania
naprawcze przedstawione przez Węgry.
Na tym etapie Komisja proponuje następujące środki:
• Zawieszenie 65% zobowiązań UE na trzy programy operacyjne w ramach
polityki spójności
• Zakaz zaciągania zobowiązań prawnych z funduszami zarządzającymi dla
programów realizowanych w zarządzaniu bezpośrednim i pośrednim
Rada ma teraz miesiąc na podjęcie kwalifikowanej większości decyzji,
czy przyjąć takie środki. W wyjątkowych okolicznościach termin ten

1 / 2
Phoca PDF

Budżet UE: po raz pierwszy Komisja proponuje Radzie środki na podstawie rozporządzen
Wpisany przez Anna Jędrzejewska
poniedziałek, 19 września 2022 09:47

można przedłużyć maksymalnie o kolejne dwa miesiące.
W międzyczasie Komisja będzie monitorować sytuację i informować Radę o
wszelkich istotnych elementach, które mogą mieć wpływ na jej obecną
ocenę. Węgry zobowiązały się do pełnego poinformowania Komisji o
realizacji kluczowych kroków wdrożeniowych do 19 listopada.
Źródło
: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_5623
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