Bruksela, dnia 16 lipca 2010 r.

Sprawozdanie nr 50/2010

Powstanie Komisji nadzwyczajnej PE ds. budżetu UE po roku 2013
Jan Olbrycht i Konrad Szymański wiceprzewodniczącymi Komisji

W dniu 8 lipca br. zainaugurowała swoją działalność i wybrała prezydium Komisja
nadzwyczajna ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej
Unii Europejskiej po 2013 r. (SURE). Przewodniczącą komisji SURE została niemiecka
socjalistka Jutta Haug, sprawozdawcą hiszpański chadek Salvador Garriga Polleno,
koordynatorem chadeków został Reimar Boege (Niemiec).
Wiceprzewodniczącymi Komisji zostali posłowie do PE z partii PiS i PO. Z ramienia ECR
wiceprzewodniczącym został poseł Konrad Szymański a z ramienia EPP - poseł Jan
Olbrycht. W pracach wezmą również udział posłowie: Czesław Siekierski (EPP), Sidonia
Jędrzejewska (EPP) i Bogusław Liberadzki (S&D).
Oto pełny skład prezydium:
• Jutta Haug (S&D, Niemcy) - przewodnicząca
• Anne Jensen (ALDE, Dania) - wiceprzewodnicząca
• Jan Olbrycht (EPP, Polska) - wiceprzewodniczący
• Konrad Szymański (ECR, Polska) - wiceprzewodniczący
• Helga Trüpel (Zieloni/EFA, Niemcy) - wiceprzewodnicząca
Zadaniem Komisji nadzwyczajnej ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz
zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r. jest przygotowanie stanowiska Parlamentu
Europejskiego w sprawie kolejnej perspektywy budżetowej na lata 2014-20 nim to zrobi w
lipcu 2011 r. Komisja Europejska. Ten wieloletni plan wydatków UE zdecyduje o skali
unijnego wsparcia m.in. dla polskiego rolnictwa i polskich regionów w ramach polityki rolnej,
spójności i regionalnej.
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Komisja ma uprawnienia w zakresie:
• określania priorytetów politycznych Parlamentu w wieloletnich ramach finansowych po
2013 r., zarówno pod kątem prawodawczym, jak i budżetowym;
• szacowania środków finansowych niezbędnych dla Unii do realizacji jej celów i
prowadzenia polityki w okresie począwszy od 1 stycznia 2014 r.;
• określenia długości kolejnych wieloletnich ram finansowych;
• zaproponowania, zgodnie z określonymi priorytetami i celami, struktury przyszłych
wieloletnich ram finansowych, ze wskazaniem głównych dziedzin aktywności Unii;
• przedłożenia wytycznych do orientacyjnej dystrybucji środków pomiędzy poszczególne
kategorie wydatków w ramach wieloletnich ram finansowych zgodnie z priorytetami i
proponowaną strukturą;
• określenia związku między reformą systemu finansowania budżetu UE a przeglądem
wydatków, by udzielić Komisji Budżetowej solidnych podstaw do negocjowania nowych
wieloletnich ram finansowych.
„Komisja wyznaczy kierunki zmian w budżecie Unii Europejskiej po roku 2013, kiedy
zakończy się aktualnie obowiązująca perspektywa finansowa UE 2007-2013. W związku z
kryzysem Polsce grozi utrata znacznej części finansowania polityki spójności i polityki
rolnej”, powiedział poseł Konrad Szymański (ECR). „Niepokojący jest fakt, że w pracach
komisji nadzwyczajnej weźmie udział bardzo niewielki odsetek posłów z krajów Europy
Środkowo-Wschodniej. Dominacja posłów z krajów-płatników do budżetu UE jest
poważnym problemem. Solidarność i koordynacja prac posłów z Polski i innych krajów
regionu będzie kluczowa”, dodał.
„Odbieram tę nominację, jako wyraz zaufania chadecji, największej grupy politycznej w PE
oraz uznania dla dotychczasowej pracy na rzecz obrony sprawiedliwej polityki budżetowej, w
tym spójności. Będę stał na straży korzystnej dla Polski i dla regionu polityki spójności, jak
również polityki rolnej oraz strategicznego dla Polski finansowania Partnerstwa
Wschodniego”, powiedział Jan Olbrycht (EPP). Poseł Platformy Obywatelskiej wygrał
poparcie grupy chadeków w konkurencji z Włochem i Węgrem.
„Nowo powołana komisja nosi skrót SURE, co po angielsku znaczy pewność. Jan Olbrycht
daje nam pewność, że w kluczowych dla Polski sprawach nasz głos będzie słyszany.
Nominacja jest uznaniem dla jego osobistych kompetencji” powiedział gratulując Jacek
Saryusz-Wolski, przewodniczący Klubu PO-PSL.
Członkowie Komisji:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/membersCom.do?language=PL&body=
SURE
Opracowała:
dr Magdalena Skulimowska
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