Plan na rzecz odbudowy Europy
na dzień 18 czerwca 2020 r.

Jan Olbrycht
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Główne filary planu zaproponowanego przez
Komisję Europejską 27 maja 2020 r.


Wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata 2021–2027 w kwocie 1100 mld
EUR* to zmieniona pierwsza propozycja Komisji Europejskiej z maja 2018 r.
oparta na tzw. negotiating box Charles’a Michela z lutego 2020.



Europejski Instrument na rzecz Odbudowy (Next Generation EU) w kwocie
750 mld EUR, który zapewni tymczasowe zwiększenie budżetu UE o nowe
środki finansowe pozyskane na rynkach finansowych. Instrument będzie
działał 4 lata od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.

*Wszystkie kwoty w cenach stałych z 2018 r.



Pakiet pomocowy warty 540 mld EUR zaakceptowany przez Radę Europejską 23
kwietnia 2020 r., którego elementy mają działać już od lipca tego roku.
Parlament Europejski nie ma kompetencji w pracach nad pakietem. W skład
pakietu wchodzą:
•

Wsparcie z tytułu kryzysu pandemicznego w ramach Europejskiego Mechanizmu
Stabilności (ESM) w kwocie 240 mld EUR

•

Instrument SURE w kwocie 100 mld EUR

•

Fundusz Gwarancyjny EBI dla Pracowników i Przedsiębiorstw w kwocie 200 mld EUR

Europejski Instrument na rzecz Odbudowy
(Next Generation EU)
Na co zostanie przeznaczony Europejski Instrument na rzecz
Odbudowy (Next Generation EU)?
Zostanie wydany zgodnie z 3 filarami:

I filar: Wsparcie krajów człokowskich w odbudowie
gospodarczej (ponad 80% wydatków)


Nowy Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery
and Resilience Facility), który pozwoli na wsparcie reform i inwestycji
niezbędnych do odbudowy gospodarczej, poprawy odporności gospodarczej
i społecznej państw członkowskich oraz wsparcie transformacji ekologicznej
i cyfrowej. Zaproponowany budżet instrumentu wynosi 560 mld EUR, w
ramach którego 310 mld EUR ma zostać przeznaczone na dotacje, a 250 mld
EUR na pożyczki dla krajów członkowskich.
Polska może otrzymać 26,8 mld EUR grantów oraz najprawdopodobniej
26,1 mld EUR pożyczek.



Nowa Inicjatywa REACT EU to zwiększanie wsparcia dla państw członkowskich
w ramach polityki spójności. (Współfinansowanie z funduszy w wysokości
do 100 %, bez wymogu dofinasowania krajowego (zgodnie z uproszczeniami
wprowadzonymi już podczas pandemii tzw. CRII+). Cały budżet inicjatywy to
55 mld EUR. 5 mld EUR zostanie przeznaczone już w 2020 r.
Dla Polski dokładny przydział pierwszej kwoty poznamy jesienią 2020 r.
Z doniesień prasowych i nieoficjalnych informacji z Komisji kwota może
wynosić 3,75 mld EUR. Wartość maksymalna przydziału może sięgnąć
nawet ponad 10 mld EUR.



Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (JTF, Just Transition Fund) z
zaproponowanym budżetem 40 mld EUR, z czego 10 mld EURO ma być
finansowane z WRF, a 30 mld EUR z Next Generation EU.
Dla Polski 2 mld EUR z WRF + 6 mld EUR z NGE = 8 mld EUR



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, który został
dodatkowo wzmocniony 15 mld EUR w ramach Next Generation EU.
Dla Polski może przypaść 1,15 mld EUR.

II filar: Wsparcie prywatnych inwestycji w odbudowie
gospodarczej (12% wydatków)


Nowy Instrument Wsparcia Wypłacalności (Solvency Support Instrument) ma
zapewnić pilne wsparcie gwarancyjne solidnym przedsiębiorstwom, które
znalazły się w trudnej sytuacji z powodu kryzysu. Instrument ten powinien
zacząć funkcjonować jeszcze w tym roku. Już w 2020 roku WRF zapewnią stworzenie
w budżecie UE rezerwy w wysokości 5 mld EUR na zapewnienie szybkiego startu.
Dodatkowe 26 mld EUR będzie pochodzić z Next Generation EU. Nowy WRF zapewni
Grupie Europejskiego Banku Inwestycyjnego gwarancję w wysokości około 75 mld EUR.



Nowy Instrument na rzecz Inwestycji Strategicznych (Strategic Investement
Facility) z 15,3 mld EUR to tzw. czwarty segment (window) gwarancji InvestEU
z całkowitym budżetem wartym 31,5 mld EUR. Celem InvestEU jest
zapewnienie gwarancji UE i zmobilizowanie prywatnych inwestycji
w strategiczne projekty.

III filar: Wnioski z kryzysu i nowe wyzwania
(8% wydatków)


Nowy Program UE dla zdrowia z proponowanym budżetem w wysokości 9,4 mld
EUR. 1,7 mld EUR mają pochodzić z WRF, a pozostałe 7,7 mld EUR z Next
Generation EU.



RescEU, unijny mechanizm ochrony ludności, będzie szybko i elastycznie
reagował na kryzysy w tym transgraniczne. Będzie przeznaczony na
finansowanie inwestycji w infrastrukturę reagowania kryzysowego, możliwości
transportowe oraz zespoły wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. Całkowity
budżet to 3,1 mld EUR, z czego 2 mld EUR będą pochodzić z Next Generation
EU.



Wzmocnienie Programu Horyzont Europa w kwocie 94,4 mld EUR, z czego 13,5
mld EUR ma pochodzić z Next Generation EU.



Wzmocnienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej
i Rozwojowej w kwocie 86 mld EUR, z czego 10,5 mld EUR ma pochodzić z
Next Generation EU. Większy budżet Instrumentu pozwoli na walkę z pandemią
oraz w łagodzeniu jej skutków za pośrednictwem nowej gwarancji na działania
zewnętrzne oraz w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego
Rozwoju na wsparcie partnerów EU (szczególnie Bałkany Zachodnie, kraje
objęte europejską polityką sąsiedztwa oraz pozostała części Afryki).



Wzmocnienie innych programów kluczowych do budowania odporności UE i
realizacji strategicznych priorytetów.

Z czego zostanie sfinansowany Europejski Instrument na rzecz
Odbudowy (Next Generation EU)?

Europejski Instrument na rzecz Odbudowy (Next Generation EU) w wysokości
750 mld EUR będzie możliwy do zrealizowania na mocy decyzji w sprawie
zasobów własnych UE, dzieki której Komisja Europejska będzie mogła
zaciągnięć w imieniu Unii pożyczki na tę kwotę.

Kto będzie spłacał Europejski Instrument na rzecz Odbudowy (Next
Generation EU)?
W części pożyczkowej (250 mld EUR z 750 mld EUR), Komisja Europejska będzie
udzielać pożyczek na bardzo korzystnych zasadach krajom członkowskim, które
będą pożyczki spłacać razem z odsetkami.
W części grantowej (500 mld EUR z 750 mld EUR), Komisja szacuje, iż koszty
oprocentowania Next Generation EU wyniosą około 17,4 mld EUR i zostaną
pokryte z budżetu UE w lata 2021–2027. Natomiast spłata samych pożyczek
przeznaczonych na granty zostanie przesunięta na okres po roku 2027, czyli na
kolejne wieloletnie budżety UE, natomiast całość spłaty będzie musiała się
zakończyć najpóźniej do 2058 r. czyli po 30 latach.

Porównanie alokacji dla Polski w ramach okresu
programowania 2014-2020 oraz 2021-2027
(mld EUR, ceny stałe, 2018)

Inicjatywy inwestycyjne w odpowiedzi na
koronawirusa


CRII – 13 marca 2020 r.



CRII Plus - 2 kwietnia 2020 r.

CRII Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na
koronawirusa

•

37 mld EUR z dostępnych funduszy UE (w tym 8 mld EUR z niewykorzystanych
płatności zaliczkowych w 2019 r. i 29 mld EUR z finansowania strukturalnego
UE).

•

Większa elastyczność - transfery między programami polityki spójności.

•

Rozszerzenie zakresu Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na kryzysy w
dziedzinie zdrowia publicznego.

CRII+ Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi
na koronawirusa „plus”

•

Możliwości przesunięć środków między trzema funduszami polityki
spójności (Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim
Funduszem Społecznym i Funduszem Spójności).

•

Możliwość przesunięć między różnymi kategoriami regionów.

•

Elastyczność w zakresie koncentracji tematycznej.

•

Możliwość ubiegania się o 100 proc. współfinansowania przez UE
programów polityki spójności w roku obrachunkowym 2020–2021.
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