STANOWISKO
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zagrożenia zawetowania przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej Wieloletnich
Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraża głęboki niepokój wobec działań Rządu
RP w związku z pracami nad nowym budżetem Unii Europejskiej, w tym zapowiedzi
zastosowania przez Polskę weta. Stanowisko rządu wyrażone przez Pana Premiera stwarza
ryzyko ograniczenia funduszy europejskich przeznaczonych dla Polski.
Zapowiedź weta dla budżetu UE może zablokować nie tylko finansowanie Polityki Spójności
UE, ale także możliwość udziału Polski w Funduszu Odbudowy. Fundusz ma zapewnić
sfinansowanie odbudowy gospodarki oraz wsparcia walki ze skutkami pandemii, pobudzenia
inwestycji i ochrony miejsc pracy. Jest on oczekiwany zarówno bezpośrednio przez państwa
członkowskie, przedsiębiorców, samorządy czy sektor ochrony zdrowia, ale także przez
obywateli RP, w tym mieszkańców Pomorza i Kujaw. Z tego tylko funduszu nasz kraj może
otrzymać do 23 mld euro dotacji oraz do 34 mld euro pożyczek. Na takie wsparcie czeka
około 1200 projektów inwestycyjnych z całego kraju zakwalifikowanych wstępnie do
Krajowego Planu Odbudowy.
Sejmik województwa stanowczo podkreśla, że wynegocjowane kwoty w wieloletnim
budżecie UE oraz opracowanie dodatkowego mechanizmu wsparcia krajów członkowskich w
związku ze skutkami pandemii Covid-19, jakim jest Fundusz Odbudowy, są w obecnej
sytuacji ogromną szansą dla rozwoju Polski i zdecydowanie pozytywnym i oczekiwanym
mechanizmem wsparcia gospodarki, która poniosła i ponosi ogromne straty spowodowane
sytuacją pandemiczną.
21 lipca 2020 r. Rada Europejska osiągnęła kompromis w sprawie wieloletniego budżetu na
lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy, który został ogłoszony jako sukces negocjacyjny
polskiego rządu. Integralną częścią porozumienia liderów była decyzja o wzmocnieniu
kontroli nad środkami unijnymi w odniesieniu do przestrzegania zasad praworządności
państw członkowskich.
Sejmik województwa wyraża pogląd, że Rząd RP sugerując gotowość zawetowania
wieloletniego budżetu unijnego stwarza realne zagrożenie dla dalszych działań pomocowych
i rozwojowych dla Polski.
Zarówno w Wieloletnich Ramach Finansowych jak również w Funduszu Odbudowy znajdują
się istotne środki na wsparcie inwestycji służących ochronie środowiska, klimatu oraz
finansowania procesów modernizacji polskiego rolnictwa i przemysłu.
Niepokojącym jest fakt rosnącej rozbieżności pomiędzy obecnym stanowiskiem Rządu RP,
a oczekiwaniami społecznym w zakresie wsparcia Polski systemami pomocowymi UE.

Wzywamy Rząd RP do powstrzymania się od zawetowania Wieloletnich Ram Finansowych
Unii Europejskiej na lata 2021-2027 i apelujemy do Pana Premiera o głosowanie w Radzie
UE za ich przyjęciem.

Otrzymują:
1) Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki

