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Sprawozdanie nr 120/2013

Sprawozdanie na temat unijnego budżetu na lata 2014-2020

1. Bilion euro na inwestycje w przyszłość Europy — unijny budżet na lata 2014-2020

Parlament Europejski przegłosował 19 listopada 2013 r. wieloletnie ramy finansowe na lata

2014-2020. Zgoda PE toruje drogę do ostatecznego zatwierdzenia budżetu przez Radę
w nadchodzących tygodniach. Intensywne negocjacje trwające dwa i pół roku — Komisja

przedstawiła swoją propozycję budżetu w dniu 29 czerwca 2011 r. — dobiegły końca.

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso z zadowoleniem przyjął
głosowanie PE: „To wielki dzień dla Europy. Parlament Europejski wyraził swoje ostateczne
poparcie dla budżetu europejskiego na lata 2014-2020, kończąc z powodzeniem długie
negocjacje. Rada może teraz szybko zakończyć procedurę. W latach 2014-2020 Unia

Europejska zainwestuje prawie 1 bln euro we wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc

pracy. W porównaniu z bogactwem narodowym unijny budżet jest niewielki. W przeliczeniu
na ceny bieżące roczny budżet UE wynosi jednak więcej niż w swoim czasie wynosił cały plan
Marshalla! Jest on nowoczesny, perspektywiczny i może wywrzeć rzeczywisty wpływ na życie
obywateli. Pomoże zwiększyć i utrzymać ożywienie gospodarcze w całej Unii Europejskiej.
Przewidziano w nim fundusze na walkę z kryzysem, wsparcie finansowe osób żyjących poniżej
poziomu ubóstwa lub poszukujących pracy, inwestycje dla małych przedsiębiorstw, a także
wsparcie lokalnych społeczności, rolników, badaczy i studentów. To budżet, który pomoże
każdej rodzinie, w całej Europie. Europa jest częścią rozwiązania”.
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Komisarz Janusz Lewandowski, odpowiedzialny za budżet i programowanie finansowe,
powiedział: „Wreszcie dopięliśmy celu. Dzięki dzisiejszemu głosowaniu w Parlamencie
Europejskim możemy zapewnić przewidywalne warunki finansowania około 20 mln
europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, milionom najuboższych na świecie, około 100
tys. miast i regionów, jak również tysiącom laboratoriów i uniwersytetów: Europa wywiązała
się ze swych obietnic! Otrzymacie fundusze europejskie na inwestycje wspierające rozwój
gospodarczy, na badania, edukację, pomoc młodym bezrobotnym oraz pomoc humanitarną na
najbliższe siedem lat. Nie umiem sobie wyobrazić bardziej optymistycznego przesłania, jakie
można skierować do obywateli na kilka miesięcy przed kolejnymi wyborami do Parlamentu
Europejskiego, niż to, że Europa się sprawdza, że Europa działa!”.

 Ile pieniędzy jest w budżecie i na co zostały przeznaczone?

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 pozwolą Unii Europejskiej przeznaczyć 960

mld euro na zobowiązania (1 proc. unijnego DNB) i 908,4 mld euro na płatności
(0,95 proc. unijnego DNB). Instrumenty na wypadek nieprzewidzianych okoliczności (np.
rezerwa na pomoc nadzwyczajną, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, Fundusz

Solidarności oraz instrument elastyczności), jak również Europejski Fundusz Rozwoju znalazły
się poza pułapem wieloletnich ram finansowych. Środki te, o ile zostaną w pełni wykorzystane,
odpowiadają kwocie 36,8 mld euro (0,04 proc. unijnego DNB). W unijnych ramach

budżetowych na lata 2014-2020 priorytetowo potraktowano wydatki na trwały wzrost
gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność zgodnie z unijną strategią na rzecz wzrostu
„Europa 2020”. Na przykład w porównaniu z obecnymi ramami finansowymi pulę środków w
ramach działu 1A (konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia)

zwiększono z 91,5 mld euro (9,2 proc. budżetu) do 125,6 mld euro (13,2 proc. budżetu)1.

 12 najważniejszych kwestii

Opracowane ramy finansowe to nowoczesny budżet Unii Europejskiej XXI wieku. Poniżej
opisano 12 najważniejszych zagadnień, które odzwierciedlają szereg nowych rozwiązań i

dowodzą, że budżet zapewnia wyraźną europejską wartość dodaną.

1 Wg cen z 2011 r. W niniejszym komunikacie prasowym wszystkie ogólne kwoty odnoszące się do wieloletnich
ram finansowych wyrażono w cenach z 2011 r., a kwoty dotyczące poszczególnych programów lub
instrumentów finansowych wyrażono w cenach bieżących, z uwzględnieniem 2 proc. inflacji. Stanowi to
odzwierciedlenie podejścia, jakie przyjęto w trakcie negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych.
Zestawienie przeliczników można znaleźć na stronie: http://bit.ly/HWyZbJ
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1. Na wsparcie mogą liczyć osoby poszukujące zatrudnienia, w nowym budżecie
przewidziano bowiem znaczne środki na tworzenie nowych miejsc pracy w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego (EFRR). Na ten cel przeznaczono co najmniej 70 mld euro (około 10 mld

euro rocznie) z EFS w uzupełnieniu do działań krajowych w tym zakresie. Nowa,
powiązana z EFS, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych o puli w wysokości
co najmniej 6 mld euro wspierać będzie wdrażanie programu gwarancji dla młodzieży w
latach 2014-2015. W ramach zreformowanej polityki spójności udostępnione zostaną
środki w wysokości 366,8 mld euro2 na inwestycje w europejskich regionach i miastach,

a także na inwestycje w gospodarkę realną. Będzie to podstawowe narzędzie
inwestycyjne UE, umożliwiające realizację celów strategii „Europa 2020” takich jak:
zapewnienie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, walka ze zmianą klimatu, uporanie
się z problemem zależności energetycznej oraz ograniczenie ubóstwa i wykluczenia
społecznego. Towarzyszyć temu będzie ukierunkowanie Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego na priorytety takie jak wsparcie małych i średnich
przedsiębiorstw. W tym wypadku planuje się podwojenie puli dostępnych środków: z 70
mld do 140 mld euro w ciągu 7 lat. We wszystkich funduszach strukturalnych i

inwestycyjnych zwiększony zostanie nacisk na wyniki i przewidziana zostanie nowa

rezerwa na wykonanie, co będzie sprzyjać tworzeniu dobrych projektów. Wydajność
polityki spójności, rozwoju obszarów wiejskich i funduszu rybackiego zostanie ponadto

powiązana z zarządzaniem gospodarczym, co ma zmotywować państwa członkowskie
do stosowania się do zaleceń UE sformułowanych w ramach europejskiego semestru.

2. Dzięki wsparciu z nowego unijnego programu Erasmus + więcej niż kiedykolwiek
wcześniej młodych ludzi może planować pobyt za granicą. Program ten, mający na celu
poprawę umiejętności i zwiększenie szans na zatrudnienie, otrzyma prawie 15 mld euro3.

W ujęciu realnym to o ponad 40 proc. więcej niż obecnie. Ponad 4 mln osób otrzyma

wsparcie, aby móc się uczyć, szkolić, pracować lub odbyć wolontariat w innym kraju. Na
liczbę tę składać się będzie 2 mln studentów szkół wyższych, 650 tys. uczestników
szkolenia zawodowego i uczniów zawodu oraz ponad 500 tys. osób biorących udział w
wymianie młodzieży i odbywających wolontariat za granicą. Nawet 200 tys. studentów
planujących ukończenie studiów magisterskich za granicą, na które rzadko dostępne są
stypendia lub kredyty krajowe, będzie mogło skorzystać z nowego systemu gwarancji

kredytowych, którym zarządzać będzie Europejski Fundusz Inwestycyjny. Wsparcie

2 Ceny bieżące. Wg cen z 2011 r.: 325 mld euro.
3 Ceny bieżące. Wg cen z 2011 r.: 13 mld euro.
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obejmie także 600 partnerstw w dziedzinie sportu, w tym niekomercyjne imprezy

europejskie. Dwie trzecie środków przeznaczono na indywidualne możliwości
kształcenia za granicą, zarówno w UE, jak i poza nią. Pozostałą część przeznaczono na
wspieranie partnerstw między placówkami edukacyjnymi, organizacjami
młodzieżowymi, przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi i regionalnymi oraz
organizacjami pozarządowymi, a także na unowocześnienie edukacji i szkoleń,
wspieranie innowacji i przedsiębiorczości, jak również zwiększanie szans na
zatrudnienie.

3. Europejska kultura, kino, telewizja, muzyka, literatura, teatr, dziedzictwo kulturowe i

inne powiązane dziedziny otrzymają więcej pieniędzy w ramach nowego programu

„Kreatywna Europa”. Program ten, którego budżet na najbliższe siedem lat wynosi 1,5
mld euro4 (w ujęciu realnym o 9proc. więcej niż obecnie), pobudzi rozwój sektora
kultury i sektora kreatywnego, które są ważne z punktu widzenia zatrudnienia i wzrostu.
Z nowego programu dofinansowane zostaną również inicjatywy takie jak: Europejska
Stolica Kultury, znak dziedzictwa europejskiego, Europejskie Dni Dziedzictwa oraz pięć
nagród europejskich (nagroda UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego/nagrody

„Europa Nostra”, nagroda UE w dziedzinie architektury współczesnej, Europejska
Nagroda Literacka, nagrody „European Border Breakers” oraz nagroda programu
MEDIA Unii Europejskiej).

4. Finansowane przez UE badania i innowacje coraz bardziej będą wpływać na poprawę
jakości życia Europejczyków oraz zwiększą konkurencyjność UE na świecie. Pula
środków nowego programu na rzecz badań naukowych i innowacji „Horyzont
2020” to prawie 80 mld euro5 — czyli około 30 proc. więcej niż obecnie w ujęciu
realnym. Bez wątpienia „Horyzont 2020” jest centralnym elementem dążeń UE do
osiągnięcia nowego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie.
Naukowcy i przedsiębiorstwa w całej Europie mogą zatem liczyć na znacznie większe i
ułatwione wsparcie UE: program ten będzie stymulował prowadzenie w Europie prac
badawczych na najwyższym poziomie, w tym w ramach Europejskiej Rady ds. Badań
Naukowych, wzmocni wiodącą pozycję UE w zakresie innowacji w przemyśle, m.in.

dzięki inwestycjom w najważniejsze technologie, lepszemu dostępowi do kapitału oraz
wsparciu dla MŚP, oraz pomoże sprostać największym wyzwaniom społecznym,

takim jak zmiana klimatu, rozwój zrównoważonego transportu i mobilności, obniżenie

4 Ceny bieżące. Wg cen z 2011 r.: 1,3 mld euro.
5 Ceny bieżące. Wg cen z 2011 r.: 70 mld euro.
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kosztów energii odnawialnej, zapewnienie bezpieczeństwa żywności i dostępu do
żywności oraz rozwiązywanie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa.
Należy szczególnie podkreślić, że program ten pomoże zmniejszyć dystans między
badaniami naukowymi a rynkiem, np. poprzez wspieranie innowacyjnych

przedsiębiorstw w wykorzystywaniu przełomowych odkryć technologicznych do
tworzenia rentownych produktów o rzeczywistym potencjale komercyjnym. Jednym z

najważniejszych elementów programu „Horyzont 2020” będzie współpraca
międzynarodowa. W ramach programu „Horyzont 2020” działania „Marie Skłodowska-

Curie” otrzymają w latach 2014-2020 ponad 6 mld euro6 – czyli o 30 proc. więcej niż
obecnie. Pozwoli to UE na przekazanie środków dla ponad 65 000 naukowców.
Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) otrzyma w latach 2014-2020 2,7 mld

euro7, które zostaną wykorzystane na zbliżanie instytucji szkolnictwa wyższego,
placówek badawczych i przedsiębiorstw, a także na wspieranie przedsiębiorstw
rozpoczynających działalność i wyspecjalizowanych studiów podyplomowych.

5. Małe i średnie przedsiębiorstwa to trzon gospodarki UE: stanowią one około 99 proc.

wszystkich europejskich przedsiębiorstw i zapewniają dwie trzecie miejsc pracy w
sektorze prywatnym. Dzięki nowemu programowi COSME mogą się one spodziewać
wsparcia w wysokości 2,3 mld euro8 na zwiększenie konkurencyjności i pobudzenia
wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy w Europie. COSME jest pierwszym

programem UE ukierunkowanym na MŚP, który ułatwi im dostęp do rynków na terenie
Unii i poza nią, a także zapewni łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez gwarancje

kredytowe i kapitał.

6. Wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Europie zależy od inwestycji w infrastrukturę.

Obywatele i przedsiębiorstwa zbyt często napotykają trudności spowodowane tym, że
infrastruktura sieci w Europie, zarówno w dziedzinie transportu, energii i TIK, jest

niekompletna, nieefektywna lub po prostu nie istnieje. Nowy instrument „Łącząc
Europę” wyposażony w środki w wysokości 33,3 mld euro (26,3 mld euro na transport9,

5,9 mld euro na energię, 1,1 mld euro na cyfryzację)10 będzie najważniejszym
instrumentem strategicznych inwestycji w infrastrukturę na szczeblu europejskim. Środki
z tego programu posłużą finansowaniu budowy dróg, linii kolejowych, sieci

6 Ceny bieżące. Wg cen z 2011 r.: 5,45 mld euro
7 Ceny bieżące. Wg cen z 2011 r.: 2,4 mld euro
8 Ceny bieżące. Wg cen z 2011 r.: 2 mld euro.
9 W tym 15 mld euro z działu 1A oraz 11,3 mld euro wyodrębnione dla instrumentu „Łącząc Europę” w
Funduszu Spójności w ramach działu 1B (w cenach bieżących).
10 Ceny bieżące. Wg cen z 2011 r.: 29 mld euro.
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elektrycznych i rurociągów gazowych, a także infrastruktury i usług w ramach

jednolitego rynku cyfrowego, zapewniając kluczowe wsparcie dla wypełnienia
brakujących połączeń w europejskiej infrastrukturze sieci, które w innych
okolicznościach zapewne by nie powstały. Lepsze połączenia zwiększą możliwości
biznesowe i bezpieczeństwo energetyczne, a także ułatwią życie zawodowe i podróże.
Skorzystają na tym obywatele i przedsiębiorstwa we wszystkich państwach
członkowskich. W dziedzinie transportu instrument „Łącząc Europę” pomoże w
urzeczywistnieniu nowej i od dawna wyczekiwanej polityki w zakresie infrastruktury

transportowej. W ramach jednolitego rynku europejskiego działać będzie dziewięć
głównych korytarzy transportowych, które zrewolucjonizują połączenia Wschód —
Zachód. W dziedzinie infrastruktury energetycznej instrument „Łącząc Europę”
będzie miał zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia głównych celów polityki energetycznej,
jakimi są przystępne cenowo usługi energetyczne dla wszystkich konsumentów,
bezpieczeństwo dostaw i stabilność. Instrument „Łącząc Europę” – w połączeniu z

rozwiązaniami umożliwiającymi przyspieszone wydawanie pozwoleń i zachętami
regulacyjnymi wprowadzonymi w nowych wytycznych dotyczących rozporządzenia
TEN-E – radykalnie poprawi klimat inwestycyjny dla tego rodzaju projektów. Instrument

„Łącząc Europę” jest również pierwszym w historii unijnym programem inwestycji w
sieci szerokopasmowe i infrastruktury usług informatycznych, mającym wspomóc
urzeczywistnienie jednolitego rynku cyfrowego.

7. Niewielkie środki publiczne zwiększają potrzebę odblokowania innych źródeł
finansowania, które wywołają efekt dźwigni na budżet UE, jakiego nie mają zwykłe
dotacje bezpośrednie. Taki jest właśnie cel instrumentów finansowych, takich jak

pożyczki, gwarancje, produkty typu equity i pozostałe instrumenty podziału ryzyka, które

mogą być szerzej wykorzystane w budżecie na lata 2014-2020. Będą one wdrażane we
współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), Europejskim Funduszem
Inwestycyjnym (EFI) i krajowymi bankami rozwoju. Celem tych instrumentów jest

przezwyciężenie niewydolności rynku w takich obszarach jak finansowanie dla MŚP,
projekty badawcze i rozwojowe, efektywność energetyczna i podstawowa infrastruktura.
Na przykład nowa inicjatywa Komisji na rzecz MŚP będzie wspierać - poprzez

częściowe gwarancje kredytowe oraz instrumenty sekurytyzacyjne - udzielanie kredytów

bankowych dla MŚP w państwach członkowskich szczególnie dotkniętych kryzysem
finansowym. Innym innowacyjnym instrumentem jest inicjatywa w zakresie obligacji

projektowych, która stanowi alternatywną drogę finansowania pozabankowego
kluczowych projektów infrastrukturalnych, jak autostrady i linie kolejowe oraz sieci
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przesyłu energii. Otwiera ona zatem te projekty dla inwestorów instytucjonalnych, takich
jak fundusze emerytalne i przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, poszukujące stabilnych,
długoterminowych przepływów pieniężnych, przy jednoczesnym rozwijaniu alternatywy
wobec tradycyjnych pożyczek bankowych jako źródła finansowania. Instrumenty
finansowe zostaną wykorzystane w programach takich jak COSME (finansowanie MŚP),
„Horyzont 2020” (badania naukowe i innowacje), Erasmus + (system gwarancji
kredytowych w ramach Erasmus+, zob. pkt 2) i instrument „Łącząc Europę”
(infrastruktura).

8. Budżet UE na lata 2014-2020 stanowi zasadniczy krok naprzód w dążeniu do
przekształcania Europy w czystą i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną. Co

najmniej 20 proc. całkowitego budżetu zostanie przeznaczone na projekty i polityki
związane ze zmianą klimatu. To zobowiązanie zwiększa obecny 6-8 procentowy udział
trzykrotnie i może przynieść aż 180 mld euro na finansowanie działań związanych z
klimatem we wszystkich głównych obszarach wydatków, w tym w ramach funduszy
strukturalnych, badań, rolnictwa, polityki morskiej i rybołówstwa oraz polityki rozwoju.

9. Zreformowana wspólna polityka rolna (WPR) jest zdecydowaną reakcją UE na
współczesne wyzwania, do których należą bezpieczeństwo żywności, zmiana klimatu,
zrównoważony wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich. Jest
ona również lepiej dostosowana do oczekiwań ludności: płatności bezpośrednie będą
bardziej sprawiedliwe i przyjazne dla środowiska. Rolnicy będą mieli silniejszą pozycję
w łańcuchu dostaw żywności, a nowa WPR będzie bardziej ukierunkowana, wydajna i
przejrzysta. Należy również wspomnieć, że nowa WPR wspiera rolnictwo zorientowane

rynkowo (na przykład bez subsydiów wywozowych, które zostały wycofane w ostatnich
latach). W 2011 r. produkty rolne stanowiły aż 7 proc. udział w eksporcie UE, co
odpowiada kwocie przekraczającej 100 mld euro — więcej niż samochody lub produkty
farmaceutyczne. WPR jest zatem istotnym czynnikiem wspierającym zatrudnienie i
inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu. Przez 50 lat
wspólna polityka rolna urosła do rangi prawdziwie europejskiej polityki o strategicznym

znaczeniu. Co więcej jest to polityka prawdziwie wspólnotowa – obecnie ponad 70 proc.

finansowania rolnictwa w Europie nie płynie już z budżetów krajowych ani
regionalnych, lecz pochodzi z UE. Udział polityki rolnej we WRF na lata 2014-2020

rozkłada się następująco: 312,7 mld euro lub 29 proc. na wydatki związane z rynkiem i
pomocą bezpośrednią (1. filar); i 95,6 mld EUR lub 9 proc. na rozwój obszarów
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wiejskich (2. filar)11. Jeszcze w 1984 r. WPR stanowiła około 70 proc. całkowitego
budżetu UE.

10. Zasady finansowania będą o wiele prostsze, a zatem łatwiejsze do zrozumienia dla
beneficjentów i w mniejszym stopniu narażone na ryzyko wystąpienia błędów.
Prowadzone jest w sumie 120 działań upraszczających. Na przykład: unijne inwestycje w
ramach funduszy z zakresu polityki spójności, rozwoju obszarów wiejskich i
rybołówstwa zostaną uproszczone poprzez ustanowienie wspólnych zasad dla wszystkich
tych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, jak również poprzez
uproszczenie zasad rachunkowości, lepsze ukierunkowanie wymogów
sprawozdawczości oraz większe wykorzystywanie technologii cyfrowych („e-spójność”).
W programie COSME zostanie zastosowane podejście „zero procedur
administracyjnych”, przy jednoczesnym promowaniu elektronicznego składania ofert i
wniosków oraz e-sprawozdawczości. Znacznym uproszczeniem jest również „Horyzont
2020”, który przewiduje jeden zbiór przepisów dla całego wcześniejszego finansowania
badań naukowych i innowacji przyznanego w ramach różnych programów.

11. Otwarta i bezpieczna Europa ma podstawowe znaczenie dla obywateli. Przyszły
budżet pomoże zagwarantować, by unijne działania stymulujące wzrost gospodarczy,
kulturalny i społeczny były realizowane w stabilnych, zgodnych z prawem i
bezpiecznych warunkach. Dzięki temu ludzie będą mogli żyć, podróżować, studiować
lub prowadzić działalność gospodarczą w innych państwach członkowskich, mając
poczucie swobody i bezpieczeństwa. Przyszły budżet wspierać będzie współpracę w
dziedzinie prawa cywilnego i karnego, umożliwi mieszkańcom bardziej skuteczne
korzystanie z praw przysługujących im jako obywatelom Unii oraz przyczyni się do
równości. Zapewni również środki finansowe na kwestie transgraniczne, takie jak azyl,
migracja, kontrole graniczne, wizy oraz walka ze zorganizowaną przestępczością i
terroryzmem. Zdolność Unii do szybkiego i skutecznego reagowania na sytuacje
kryzysowe w obszarze migracji i bezpieczeństwa zostanie zwiększona dzięki
mechanizmowi reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Pula środków
przeznaczonych na dziedziny ujęte w tzw. dziale 3, takie jak: obywatele, azyl, migracja,
zdrowie, konsumenci i bezpieczeństwo, zwiększy się o 26,5 proc. w porównaniu z

poprzednim okresem.

11 Ceny bieżące. Wg cen z 2011 r.: 277,85 euro (1. filar) i 84,9 mld euro (2. filar).
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12. Jako odpowiedzialny podmiot na arenie międzynarodowej UE będzie kontynuować
swoje zaangażowanie w kwestie na całym świecie. Stosunki w naszym bezpośrednim
sąsiedztwie, zarówno wschodnim, jak i południowym, oraz z naszymi partnerami
strategicznymi pozostaną głównym priorytetem. Im bardziej wzrasta globalna
współzależność, tym mocniej musimy propagować bezpieczeństwo i dobrobyt poza
naszymi granicami. Dlatego właśnie ogólnym celem działań zewnętrznych w ramach
nowych wieloletnich ram finansowych (WRF) będzie zapewnienie, że UE nadal jest
wpływowym i skutecznym partnerem w propagowaniu demokracji, pokoju, solidarności,
stabilności, dobrobytu i ograniczaniu ubóstwa w naszym bezpośrednim sąsiedztwie UE i
na całym świecie. Unia jest nadal w pełni zaangażowana w osiągnięcie milenijnych
celów rozwoju. Finansowanie UE ma być w jeszcze większym stopniu

skoncentrowane na pomocy najbiedniejszym na świecie przez skupienie wsparcia na

mniejszej liczbie państw (na przykład w Afryce subsaharyjskiej) i mniejszej liczbie
sektorów (np. na zrównoważonym rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu i na
dobrych rządach). UE będzie ponadto kontynuować wysiłki w zakresie zapobiegania
sytuacjom kryzysowym w celu zachowania pokoju i umacnianiu bezpieczeństwa
międzynarodowego. Nasze instrumenty w dziedzinie pomocy zewnętrznej mogą również
ułatwić UE współdziałanie z państwami trzecimi w kwestiach o znaczeniu globalnym,
takich jak zmiana klimatu, ochrona środowiska czy brak stabilności w pewnych
regionach, i pozwolą UE szybko i skutecznie reagować na wypadek klęsk żywiołowych i
katastrof spowodowanych przez człowieka na całym świecie.

2. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 – założenia, struktura, kwoty, itp.

Poniżej wyjaśnione zostały założenia nowych wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej

na lata 2014-2020 oraz kwestie tj. ogólna struktura ram finansowych, dostępne kwoty,

finansowanie w ramach przyszłego budżetu oraz mechanizmy korekty. Zawiera również
przydatne tabele i wykresy.

 Czym są wieloletnie ramy finansowe?

Wieloletnie ramy finansowe (WRF) ustanawiają maksymalne roczne kwoty („pułapy”), które

UE może wydać w różnych obszarach polityki („działach”) przez okres nie krótszy niż 5 lat.
Przyszłe WRF obejmują okres siedmiu lat od 2014 do 2020 r.
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Same w sobie nie są budżetem UE na okres siedmiu lat. Stanowią one ramy dla
programowania finansowego i dyscypliny budżetowej, zapewniają ponadto przewidywalność
wydatków z budżetu UE. Pozwalają również UE na realizację wspólnych strategii politycznych
przez wystarczająco długi okres, aby zapewnić ich skuteczność. Określając, w jaki sposób i w
jakich obszarach UE powinna inwestować na przestrzeni siedmiu lat, WRF są zarówno
wyrazem priorytetów politycznych, jak i narzędziem planowania budżetowego. Roczne
budżety przyjmowane są w tych ramach i zazwyczaj kwoty w nich zawarte są niższe od
pułapów wydatków zawartych w WRF, co pozwala na zachowanie pewnego marginesu na
wypadek nieprzewidzianych potrzeb.

 Nad czym dokładnie głosował Parlament w dniu 19 listopada br.?

W dniu 19 listopada 2013 r. Parlament Europejski wydał zgodę na przyjęcie rozporządzenia
ustanawiającego WRF oraz głosował nad szeregiem kwestii z nimi powiązanych. Zgodnie z
wymogami Traktatu WRF powinny zostać przyjęte przez Radę jednomyślnie po uzyskaniu
zgody Parlamentu Europejskiego (wymagającej bezwzględnej większości głosów wszystkich
posłów).

Przegłosowany pakiet w sprawie WRF obejmuje następujące dokumenty:
http://www.consilium.europa.eu/special-reports/mff/documents?lang=pl

1. Rozporządzenie w sprawie WRF: Zbiór zasad i przepisów określających strukturę i
funkcjonowanie ogólnego mechanizmu wieloletnich ram finansowych

Zob. http://www.consilium.europa.eu/media/2060418/st11655.en13.pdf

2. Porozumienie międzyinstytucjonalne: Celem tego porozumienia, przyjętego zgodnie z
art. 295 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), jest wdrożenie dyscypliny
budżetowej i poprawa funkcjonowania corocznej procedury budżetowej oraz współpracy
między instytucjami w kwestiach budżetowych, jak również zapewnienie należytego
zarządzania finansami. Porozumienie to określa również niektóre przepisy rozporządzenia
w sprawie WRF, m.in. zasady uruchamiania specjalnych instrumentów elastyczności.
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st11/st11298.en13.pdf

3. Deklaracje dotyczące kwestii takich jak:

a. zasoby własne;
b. poprawa efektywności wydatków publicznych w obszarach działań UE;
c. uwzględnianie problematyki równości płci;



11

d. bezrobocie wśród młodzieży i wspieranie badań naukowych;
e. krajowe deklaracje w sprawie zarządzania;
f. przegląd wieloletnich ram finansowych.

Oprócz wymienionych elementów, które były przedmiotem dzisiejszego głosowania, WRF
obejmują również decyzję w sprawie zasobów własnych UE (dochodów dla budżetu UE) oraz
podstawy prawne dla poszczególnych programów finansowania, określające warunki
kwalifikowalności i kryteria przydziału środków finansowych.

 Czy wszystkie nowe programy finansowania już zostały przyjęte?

Nie, bez ostatecznego przyjęcia rozporządzenia w sprawie WRF nie było dotychczas prawnej

możliwości przyjęcia poszczególnych programów wydatkowania, ponieważ określenie
finansowej kwoty odniesienia zależy od ostatecznego porozumienia w sprawie WRF.

W przypadku wielu programów uzyskano już jednak porozumienie polityczne podczas
negocjacji, prowadzonych równolegle od 2011 r.

Dlatego w wielu przypadkach do uruchomienia nowych programów niezbędne są jedynie
informacje o ostatecznych kwotach. W innych przypadkach negocjacje wciąż trwają.

Informacje dotyczące aktualnego stanu negocjacji sektorowych można znaleźć na następującej
stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm

 Czy decyzja w sprawie zasobów własnych już została przyjęta?

Decyzja w sprawie zasobów własnych (DZW) i związane z nią środki wykonawcze są nadal
przedmiotem negocjacji. Zostanie ona przyjęta przez Radę po wydaniu opinii przez PE,
przypuszczalnie w 2014 r. Decyzja ta wejdzie w życie dopiero po jej zatwierdzeniu przez
wszystkie państwa członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Z
doświadczenia wynika, że proces ten może trwać od jednego do dwóch lat, ale formalne
zaangażowanie parlamentów krajowych zgodnie z art. 311 Traktatu, jest niezbędnym
wymogiem, ponieważ DZW ustanawia prawnie wiążące zobowiązania płatności z budżetu UE
na okres siedmiu lat. Po wejściu w życie, decyzja będzie obowiązywać z mocą wsteczną od
dnia 1 stycznia 2014 r. Decyzja w sprawie zasobów własnych obejmuje ten sam okres, co
rozporządzenie w sprawie WRF, jednak nie jest ona z nim prawnie powiązana.
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 Czy obecne wieloletnie ramy finansowe pozostaną niezmienione do 2020 r.?

Funkcjonowanie WRF na lata 2014-20 zostanie zweryfikowane przez Komisję w 2016 r. przy
pełnym uwzględnieniu aktualnej sytuacji gospodarczej oraz bieżących prognoz
makroekonomicznych.

 Czy beneficjenci będą w stanie uzyskać finansowanie z nowych programów od stycznia
2014 r.?

Politycznym zamiarem decydentów jest jak najszybsze uruchomienie nowych programów na

początku 2014 r. Będzie to zależało w głównej mierze od stanu negocjacji oraz specyfiki
sposobów zarządzania poszczególnych programów finansowania.

 Jaka jest struktura WRF i ich treść?

Wieloletnie ramy finansowe zostały podzielone na sześć kategorii wydatków („działów”)
dotyczących różnych obszarów działań UE:

1. Inteligentny rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu
1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: ten dział
obejmuje m.in. badania naukowe i innowacje; kształcenie i szkolenie; transeuropejskie sieci
energetyczne, transportowe i telekomunikacyjne; politykę społeczną; rozwój
przedsiębiorczości.
1b. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna: ten dział obejmuje politykę
regionalną ukierunkowaną na pomoc najmniej rozwiniętym krajom i regionom UE (by
mogły one nadrobić zaległości), wzmacnianie konkurencyjności wszystkich regionów oraz
rozwój współpracy międzyregionalnej.

2. Zrównoważony wzrost: Zasoby naturalne: ten dział obejmuje wspólną politykę rolną,
wspólną politykę rybołówstwa, rozwój obszarów wiejskich i środki w dziedzinie ochrony
środowiska.

3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo: ten dział obejmuje wymiar sprawiedliwości i sprawy
wewnętrzne, ochronę granic, politykę imigracyjną i azylową, zdrowie publiczne, ochronę
konsumentów, politykę w zakresie kultury, młodzieży, informacji oraz dialog z obywatelami.
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4. Globalny wymiar Europy: ten dział obejmuje wszystkie działania zewnętrzne prowadzone
przez UE („politykę zagraniczną”) takie jak pomoc na rzecz rozwoju i pomoc humanitarna.
Środki finansowe na obszar działalności „UE jako podmiot na arenie międzynarodowej”
przewidziano również w Europejskim Funduszu Rozwoju. Fundusz ten nie jest jednak częścią
budżetu UE i w związku z tym nie jest objęty WRF.

5. Administracja: ten dział obejmuje wydatki administracyjne wszystkich instytucji
europejskich oraz koszty związane z systemem emerytalnym i szkołami europejskimi.

6. Wyrównania: tymczasowy mechanizm finansowy mający zagwarantować, że Chorwacja,
która przystąpiła do UE w lipcu 2013 r., nie będzie wnosić większego wkładu do budżetu UE
niż wynosi suma jej korzyści w pierwszym roku po przystąpieniu.

 Jaki jest cel tzw. „pułapów”?

„Pułapy” są maksymalnymi kwotami rocznymi określonymi w WRF. Ograniczają one sumę
środków, które mogą zostać wydane z budżetu UE w tych sześciu obszarach polityki w całym
okresie 2014-2020. Istnieją dwa rodzaje pułapów wydatków:

1. Roczny pułap dla każdego działu, wyrażony w środkach na zobowiązania (prawnie

wiążące przyrzeczenia środków, które mogą nie zostać wypłacone w tym samym roku, lecz w
ciągu kilku lat budżetowych);

2. Całkowity roczny pułap:

- dla środków na zobowiązania, odpowiadający sumie pułapów z poszczególnych
działów;

- dla środków na płatności, odpowiadający rzeczywistym kwotom zatwierdzonym do
wypłaty w danym roku. (Co do zasady kwoty zapisane w budżecie odpowiadają sumie
płatności przewidzianych dla każdej kategorii.) Roczne środki na płatności muszą w
całości zostać pokryte z sumy rocznych przychodów.

Ogólny pułap jest również wyrażony jako odsetek szacunkowego unijnego dochodu
narodowego brutto (DNB). Odsetek ten jest uaktualniany co roku na podstawie najnowszych

dostępnych prognoz DNB w celu sprawdzenia, czy całkowity szacunkowy poziom płatności
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UE nie przekracza maksymalnej kwoty zasobów własnych, które UE może pozyskać w ciągu
roku (1,23 % unijnego DNB).

 W jaki sposób zostanie zapewniona jakość wydatkowania?

Jakość wydatkowania zostanie zapewniona m.in. poprzez następujące środki:

1. wyraźne ukierunkowanie na wyniki w różnych obszarach polityki będzie miało
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów strategii na rzecz wzrostu „Europa 2020”;

2. uproszczenie polityk i programów sprawi, że staną się one bardziej przyjazne dla
użytkownika i mniej narażone na błędy;

3. w dalszym ciągu obowiązywać będzie ścisła kontrola unijnego finansowania

prowadzona przez UE i państwa członkowskie, a ochrona interesów finansowych UE

będzie dalej wzmacniana, w tym przez Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

(OLAF) oraz przyszłą Prokuraturę Europejską.
4. wydajność polityki spójności, rozwoju obszarów wiejskich i funduszu rybackiego

zostanie powiązana z zarządzaniem gospodarczym, co ma zachęcić państwa
członkowskie do stosowania się do zaleceń UE sformułowanych w ramach

europejskiego semestru;

5. nowe instrumenty finansowe mogą zwiększyć oddziaływanie funduszy UE poprzez
przyciągnięcie prywatnego kapitału i efekt dźwigni;

6. nowa rezerwa na wykonanie będzie stanowiła zachętę do osiągania wyjątkowych
wyników, ponieważ będzie wynagradzała projekty w ramach polityki spójności,
rozwoju obszarów wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego.

 Co przewidziano na wypadek nieoczekiwanych sytuacji?

Nowe wieloletnie ramy finansowe umożliwią większą elastyczność działania w

nieoczekiwanych sytuacjach:

Elastyczność w przypadku płatności: pod pewnymi warunkami i w ramach ogólnych

pułapów określonych w WRF niewykorzystane środki na płatności i marginesy mogą zostać
przeniesione z jednego roku budżetowego na następny. Takie korekty muszą zostać
wyrównane przez odpowiednie zmniejszenie pułapu płatności na rok n-1.
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Elastyczność na zobowiązania w dziedzinie wzrostu i zatrudnienia: niewykorzystane środki
na zobowiązania w latach 2014-2017 będą stanowić rezerwę na dodatkowe wydatki w latach

2016-2020 w dziedzinie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (w szczególności w zakresie
zatrudnienia młodzieży).

Specjalna elastyczność w dziedzinie zatrudnienia młodzieży i badań naukowych: w celu

maksymalnego skoncentrowania środków tam, gdzie są one najbardziej potrzebne oraz
wydatkowania ich tak wcześnie, jak to jest możliwe, kwota do 2,1 mld euro może zostać
przesunięta na lata 2014-2015 na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, a kwota do
400 mln euro na badania naukowe, program Erasmus i MŚP.

Elastyczność pomocy dla osób najbardziej potrzebujących: na zasadzie dobrowolności,
państwa członkowskie mogą zwiększyć przyznaną kwotę pomocy dla osób najbardziej
potrzebujących o 1 mld euro.

Margines na nieprzewidziane wydatki: jest to instrument reagowania na nieprzewidziane

sytuacje wykorzystywany w ostatniej kolejności, którego przydział finansowy wynosi 0,03 %

unijnego dochodu narodowego brutto (DNB).

Podobnie jak w przeszłości margines pomiędzy zapisanymi w budżecie środkami na płatności
a rocznym pułapem płatności, a także margines pomiędzy zapisanymi w budżecie środkami na
zobowiązania a pułapem wydatków dla poszczególnych działów zapewniają pole manewru na
nieprzewidziane potrzeby oraz sytuacje nadzwyczajne w ramach odpowiednich pułapów WFR.

Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia, rozszerzono zakres interwencji w przypadku
niektórych specjalnych instrumentów takich jak rezerwa na pomoc nadzwyczajną, zwiększono
też maksymalny przydział oraz umożliwiono przeniesienie niewykorzystanych kwot na kolejny

rok lub na kolejne lata. Następujące mechanizmy elastyczności nie są objęte WRF, a środki
finansowe mogą przekroczyć pułap wydatków:

1. Rezerwa na pomoc nadzwyczajną (maksymalnie 280 mln euro rocznie) ma na celu

finansowanie pomocy humanitarnej, cywilnego zarządzania kryzysowego oraz operacji
związanych z ochroną w krajach nienależących do UE w celu szybkiego reagowania na
nieprzewidziane zdarzenia. Rezerwę tą uruchomiono np. w 2012 r. w następstwie
zdarzeń takich jak wybuch konfliktu w Syrii, konflikty zbrojne w Mali oraz susza w

regionie Sahelu.
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2. Fundusz Solidarności (maksymalnie 500 mln euro rocznie) ma na celu

uruchomienie pilnej pomocy finansowej w następstwie poważnej klęski w państwie
członkowskim lub państwie kandydującym, takiej jak trzęsienie ziemi w 2009 r. we

włoskim regionie Abruzji lub powodzie w 2012 r. w Niemczech. Pomoc jest
zarządzana przez państwo otrzymujące i powinna być wykorzystywana na odbudowę
podstawowej infrastruktury, finansowanie służb ratunkowych, tymczasowe
zakwaterowanie lub operacje oczyszczania, lub zwalczanie bezpośrednich zagrożeń dla
zdrowia.

3. Instrument elastyczności (maksymalnie 471 mln euro rocznie) przewiduje

finansowanie precyzyjnie określonych wydatków, które nie mogą być pokryte z
budżetu UE bez przekroczenia maksymalnej rocznej kwoty wydatków określonej w
WRF. Instrument ten został wykorzystany np. w 2009 r. w celu wniesienia wkładu w
finansowanie projektów w dziedzinie energetyki w kontekście Europejskiego planu
naprawy gospodarczej oraz w ramach finansowania likwidacji elektrowni jądrowej w
Bułgarii.

4. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (maksymalnie 150 mln euro

rocznie) ma pomóc w powrocie na rynek pracy osobom, które straciły zatrudnienie w
wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu (czyli
delokalizacji, kryzysu gospodarczego i finansowego). Środki z tego funduszu zostały
np. uruchomione, aby wesprzeć pracowników zamykanego zakładu General Motors w
Antwerpii.

 Zasoby własne

W jaki sposób przyszłe WRF będą finansowane?

W lutym 2013 r. Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie konieczności
wprowadzenia pewnych zmian do systemu zasobów własnych w latach 2014-2020. Jednakże
obecny system obowiązuje do momentu formalnego przyjęcia i zatwierdzenia nowej
decyzji Rady w sprawie zasobów własnych. Ogólnie rzecz biorąc oraz bez uszczerbku dla
wyników trwającej procedury legislacyjnej, następujące zasady będą stosowane w ramach
przyszłej decyzji w sprawie zasobów własnych:

- aktualny system finansowania będzie w dużym stopniu prolongowany;
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- koszty poboru (zachowywane przez państwa członkowskie) tradycyjnych zasobów
własnych (ceł), zostaną obniżone z 25 % do 20 %, co oznacza, że 80 % pobranych kwot

zasili budżet UE;
- ulepszenie – choć w bardzo ograniczonym zakresie – racjonalizacji systemu korekt

finansowych

Ponadto jest obecnie tworzona grupa wysokiego szczebla, której zadaniem będzie dokonanie
przeglądu systemu zasobów własnych. Na podstawie wyników jej prac Komisja oceni, czy
reforma systemu zasobów własnych jest pożądana.

Środkami własnymi UE są dochody UE. Roczne wydatki muszą być całkowicie pokryte z
rocznych dochodów. Budżet UE nie może wykazywać deficytu. Poszczególne rodzaje zasobów
własnych oraz metody ich obliczania określone są w decyzji Rady w sprawie zasobów

własnych. Decyzja ta ogranicza również maksymalną roczną kwotę zasobów własnych, jaką
UE może pozyskać w ciągu roku do 1,23 % unijnego dochodu narodowego brutto (DNB).

Istnieją trzy kategorie zasobów własnych:
- Tradycyjne zasoby własne: obejmują one głównie cła na towary przywożone spoza

UE oraz opłaty wyrównawcze od cukru. Państwa członkowskie UE zatrzymują 25 %

pobranych kwot tytułem kosztów poboru.
- Zasoby własne pochodzące z podatku VAT: pobierana jest jednolita stawka w

wysokości 0,3 % zharmonizowanej podstawy VAT we wszystkich państwach
członkowskich.

- Zasoby własne oparte na DNB: każde państwo członkowskie przekazuje do budżetu
UE ustalony odsetek swojego DNB. Pierwotnie miały one służyć jedynie do pokrycia
salda wydatków, które nie znalazły pokrycia z innych zasobów własnych, stały się
jednak największym źródłem dochodów unijnego budżetu.

Pozostałe źródła dochodów (około 1 %) obejmują podatki i inne odliczenia od wynagrodzeń
pracowników instytucji UE, odsetki bankowe, składki wpłacane przez państwa spoza UE na

niektóre programy, odsetki od zaległych płatności oraz grzywny.

 Mechanizmy korekty finansowej

Mechanizmy korekty finansowej mają na celu korygowanie wkładu niektórych państw
członkowskich do budżetu UE, w przypadkach kiedy jest on uznawany za nadmierny w
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stosunku do dochodu tego kraju. Nowe przepisy zapewnią pewną racjonalizację obecnego
systemu korekt finansowych. Do czasu ostatecznego przyjęcia i ratyfikacji decyzji w sprawie
zasobów własnych (DZW), w dalszym ciągu obowiązuje obecny system. Po przyjęciu nowych
przepisów państwa członkowskie, które mają prawo do korekty, otrzymają zwrot nadpłaconych
kwot z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2014 r.

Obecne mechanizmy korekty finansowej (DZW na lata 2007-2013):

- Rabat brytyjski: Wielka Brytania otrzymuje zwrot 66 % różnicy między swoim
wkładem do budżetu UE i środkami otrzymywanymi z powrotem z tego budżetu. Koszt
rabatu brytyjskiego jest dzielony między państwa członkowskie proporcjonalnie do ich
udziału procentowego w unijnym DNB. Niemcy, Holandia, Austria i Szwecja, które

uznały, że ich odnośne wkłady do budżetu UE są zbyt wysokie, płacą jedynie 25 %

swojego normalnego udziału w finansowaniu rabatu brytyjskiego;
- Płatności kwot ryczałtowych: Holandia i Szwecja korzystają z obniżki brutto swojego

rocznego wkładu opartego na DNB w wysokości odpowiednio 605 mln euro i 150 mln
euro;

- Obniżone stawki poboru VAT dla Austrii (0,225 %), Niemiec (0,15 %) oraz Holandii i

Szwecji (0,1 %).

Przyszłe mechanizmy korekty finansowej (DZW na lata 2014-2020) pod warunkiem, że
zostaną zatwierdzone:

- rabat brytyjski w dalszym ciągu będzie obowiązywał;
- Dania, Holandia i Szwecja będą korzystały z obniżki brutto swojego rocznego wkładu

opartego na DNB w wysokości odpowiednio 130 mln euro, 695 mln euro i 185 mln
euro. Austria będzie korzystała z obniżki brutto swojego rocznego wkładu opartego na
DNB w wysokości 30 mln euro w 2014 r., 20 mln euro w 2015 r. i 10 mln euro w 2016
r.;

- obniżona stawka poboru VAT dla Niemiec, Holandii i Szwecji zostanie ustalona na

poziomie 0,15 %.

 Dodatkowe informacje:

Strona internetowa na temat wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020:
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm

Strona internetowa na temat poszczególnych programów finansowania UE:
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
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http://www.consilium.europa.eu/special-reports/mff/documents?lang=pl

Dokładne dane o kwotach przeznaczonych na poszczególne programy w cenach bieżących i
cenach z 2011 r.: http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm?viewas=table

Krajowe przydziały w ramach wspólnej polityki rolnej:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/budget/index_en.htm

Krajowe przydziały w ramach polityki spójności:
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/eligibility/index_pl.cfm

 Załączone dokumenty z dnia 25 listopada 2013 r.:

 Rozporządzenie Rady określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020,
 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i

Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i
należytego zarządzania finansami

 Rozporządzenie Rady określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 -
Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i
Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i
należytego zarządzania finansami - Rozporządzenie Rady określające wieloletnie
ramy finansowe na lata 2014–2020 i Porozumienie międzyinstytucjonalne
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny
budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania
finansami – oświadczenia = Przyjęcie

Opracowała:

Dr Magdalena Skulimowska12

12 Na podstawie informacji Komisji Europejskiej.
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z dnia 
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w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych  

i należytego zarządzania finansami 

 

PARLAMENT EUROPEJSKI, RADA UNII EUROPEJSKIEJ I KOMISJA EUROPEJSKA, 

 

zwane dalej instytucjami, 

 

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 



 

 
INT/FIN/pl 6 

1. Celem niniejszego porozumienia, przyjętego zgodnie z art. 295 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej („TFUE”), jest wdrożenie dyscypliny budżetowej oraz poprawa funkcjonowania 

corocznej procedury budżetowej oraz współpracy między instytucjami w kwestiach budżetowych, 

jak również zapewnienie należytego zarządzania finansami. 

 

2. Na mocy niniejszego porozumienia dyscyplina budżetowa obejmuje wszystkie wydatki. 

Porozumienie jest wiążące dla wszystkich instytucji przez cały okres jego obowiązywania. 

 

3. Niniejsze porozumienie nie zmienia uprawnień budżetowych właściwych dla poszczególnych 

instytucji, określonych w Traktatach, w rozporządzeniu Rady (UE, Euratom) nr …/…1* 

(„rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych”) oraz w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 2 („rozporządzenie finansowe”). 

 

4. Wszelkie zmiany w niniejszym porozumieniu wymagają wspólnego porozumienia wszystkich 

instytucji. 

                                                 
1 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr … z [2013r.] określające wieloletnie ramy finansowe 

na lata 2014–2020 (Dz.U. L z […] r., s. ). 
* Dz.U.: proszę wstawić numer i datę rozporządzenia w dok. st11791/13 REV 7 oraz uzupełnić 

odniesienie w przypisie.  
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 

25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (EC, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 
298 z 26.10.2012, s. 1). 
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5. Niniejsze porozumienie składa się z trzech części: 

 

– część I zawiera przepisy uzupełniające dotyczące wieloletnich ram finansowych, a także 

przepisy dotyczące szczególnych instrumentów nieujętych w wieloletnich ramach 

finansowych; 

 

– część II dotyczy współpracy międzyinstytucjonalnej podczas procedury budżetowej; 

 

– część III zawiera przepisy dotyczące należytego zarządzania finansami w ramach funduszy 

Unii. 

 

6. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie …* i zastępuje porozumienie międzyinstytucjonalne 

z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny 

budżetowej i należytego zarządzania finansami1. 

 

 

                                                 
* Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia w życie rozporządzenia w dok st11791/13. 
1 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.  
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CZĘŚĆ I 

 

WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE ORAZ INSTRUMENTY SZCZEGÓLNE 

 

A. PRZEPISY DOTYCZĄCE WIELOLETNICH RAM FINANSOWYCH 

 

7. Informacje dotyczące operacji nieujętych w budżecie ogólnym Unii oraz przewidywalnego 

rozwoju różnych kategorii zasobów własnych Unii są ujęte orientacyjnie w osobnych tabelach. 

Informacje te będą corocznie aktualizowane i uwzględniane w dokumentach dołączanych do 

projektu budżetu.  

 

8. Instytucje zapewniają, na potrzeby należytego zarządzania finansami, na ile to możliwe, 

w czasie trwania procedury budżetowej oraz w czasie przyjmowania budżetu, pozostawienie 

dostatecznych marginesów poniżej pułapów dla poszczególnych działów wieloletnich ram 

finansowych, z wyjątkiem poddziału „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna”., 

 

Aktualizacja prognoz dotyczących środków na płatności po 2020 r. 

 

9. W 2017 r. Komisja dokona aktualizacji prognoz dotyczących środków na płatności po 2020 r. 

W aktualizacji tej uwzględnione zostaną wszystkie stosowne informacje, w tym rzeczywiste 

wykonanie przewidzianych w budżecie środków na zobowiązania oraz środków na płatności, jak 

również prognozy dotyczące wykonania. Obejmie ona także zasady opracowane w celu 

zapewnienia uporządkowanego kształtowania się środków na płatności względem środków na 

zobowiązania oraz prognoz wzrostu dochodu narodowego brutto Unii.  

 



 

 
INT/FIN/pl 9 

B. PRZEPISY DOTYCZĄCE INSTRUMENTÓW SZCZEGÓLNYCH  

NIEUJĘTYCH W WIELOLETNICH RAMACH FINANSOWYCH 

 

Rezerwa na pomoc nadzwyczajną 

 

10. Gdy Komisja uzna, że konieczne jest uruchomienie rezerwy na pomoc nadzwyczajną, 

przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek o przesunięcie środków z rezerwy do 

odpowiednich pozycji budżetowych. 

 

Każdy wniosek Komisji o przesunięcie środków z rezerwy musi być jednak poprzedzony 

zbadaniem możliwości realokacji środków. 

 

W przypadku braku porozumienia uruchomiona zostaje procedura rozmów trójstronnych. 

 

Przesunięcia środków z rezerwy dokonywane są zgodnie z rozporządzeniem finansowym. 

 

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej 

 

11. Jeżeli spełnione są warunki uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej określone 

w odpowiednim akcie podstawowym, Komisja przedkłada wniosek o uruchomienie funduszu. 

Jeżeli będą istnieć możliwości realokacji środków w ramach działu wymagającego dodatkowych 

wydatków, Komisja – za pomocą odpowiedniego instrumentu budżetowego – uwzględni to przy 

sporządzaniu koniecznego wniosku zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Decyzja 

o uruchomieniu środków z Funduszu Solidarności jest podejmowana wspólnie przez Parlament 

Europejski i Radę. Rada stanowi większością kwalifikowaną, a Parlament Europejski – większością 

głosów swoich członków i trzech piątych oddanych głosów. 

 



 

 
INT/FIN/pl 10 

W przypadku braku porozumienia uruchomiona zostaje procedura rozmów trójstronnych. 

 

Instrument elastyczności 

 

12. Komisja przedstawia wniosek dotyczący uruchomienia instrumentu elastyczności po zbadaniu 

wszelkich możliwości realokacji środków w ramach działu wymagającego dodatkowych wydatków. 

 

We wniosku określone zostają potrzeby wymagające sfinansowania oraz kwota. Może on zostać 

przedstawiony na dowolny rok budżetowy podczas trwania procedury budżetowej. 

 

Decyzja o uruchomieniu środków z instrumentu elastyczności jest podejmowana wspólnie przez 

Parlament Europejski i Radę. Rada stanowi większością kwalifikowaną, a Parlament Europejski – 

większością głosów swoich członków i trzech piątych oddanych głosów.  

 

Porozumienie zawierane jest w ramach corocznej procedury budżetowej. 

 



 

 
INT/FIN/pl 11 

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji 

 

13. Jeżeli spełnione są warunki uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do 

Globalizacji określone w odpowiednim akcie podstawowym, Komisja przedkłada wniosek 

o uruchomienie funduszu. Decyzja o uruchomieniu środków z Funduszu Dostosowania do 

Globalizacji jest podejmowana wspólnie przez Parlament Europejski i Radę. Rada stanowi 

większością kwalifikowaną, a Parlament Europejski – większością głosów swoich członków 

i trzech piątych oddanych głosów. 

 

Wraz z wnioskiem dotyczącym decyzji w sprawie uruchomienia Funduszu Dostosowania do 

Globalizacji Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący 

przesunięcia środków do odpowiednich pozycji w budżecie.  

 

W przypadku braku porozumienia uruchomiona zostaje procedura rozmów trójstronnych. 

 

Przesunięcia związane z Funduszem Dostosowania do Globalizacji dokonywane są zgodnie 

z rozporządzeniem finansowym. 
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Margines na nieprzewidziane wydatki 

 

14. Komisja, po przeprowadzeniu dogłębnej analizy wszystkich innych możliwości finansowania, 

przedkłada wniosek o uruchomienie całości lub części środków w ramach marginesu na 

nieprzewidziane wydatki. Taki wniosek można przedłożyć jedynie w odniesieniu do projektu 

budżetu korygującego lub projektu budżetu rocznego, których przyjęcie wymagałoby przedłożenia 

takiego wniosku. Wraz z wnioskiem o uruchomienie środków z marginesu na nieprzewidziane 

wydatki w ramach istniejącego budżetu, Komisja przedkłada wniosek o realokację znacznej kwoty, 

wyliczonej w oparciu o analizę dokonaną przez Komisję. 

 

Decyzja o uruchomieniu marginesu na nieprzewidziane wydatki jest podejmowana wspólnie przez 

Parlament Europejski i Radę jednocześnie z zatwierdzeniem przez nich budżetu korygującego lub 

budżetu ogólnego Unii, których przyjęcie umożliwia margines na nieprzewidziane wydatki. 

Parlament Europejski i Rada stanowią zgodnie z zasadami głosowania określonymi w art. 314 

TFUE w odniesieniu do zatwierdzenia budżetu ogólnego Unii. 
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CZĘŚĆ II 

 

POPRAWA WSPÓŁPRACY MIĘDZYINSTYTUCJONALNEJ  

W KWESTIACH BUDŻETOWYCH 

 

A. PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYINSTYTUCJONALNEJ 

 

15. Szczegóły współpracy międzyinstytucjonalnej w trakcie procedury budżetowej przedstawiono 

w załączniku. 

 

Przejrzystość budżetu 

 

16. Komisja przygotowuje coroczne sprawozdanie towarzyszące budżetowi ogólnemu Unii; 

sprawozdanie to przedstawia dostępne i niepoufne informacje dotyczące: 

 

– aktywów i zobowiązań Unii, w tym tych wynikających z operacji zaciągania i udzielania 

pożyczek prowadzonych przez Unię zgodnie z jej uprawnieniami na mocy Traktatów; 

 

– dochodów, wydatków, aktywów i zobowiązań Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), 

Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EFSF), Europejskiego Mechanizmu 

Stabilności (EMS) i innych ewentualnych mechanizmów tworzonych w przyszłości, w tym 

funduszy powierniczych; 

 

– wydatków ponoszonych przez państwa członkowskie w ramach wzmocnionej współpracy 

w zakresie, w jakim nie są one ujęte w budżecie ogólnym Unii. 
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B. WŁĄCZENIE PRZEPISÓW FINANSOWYCH DO AKTÓW USTAWODAWCZYCH 

 

17. Każdy akt ustawodawczy dotyczący programu wieloletniego przyjmowany zgodnie ze zwykłą 

procedurą ustawodawczą zawiera przepis, w którym ustawodawca określa pulę środków 

finansowych dostępną w ramach programu. 

 

Kwota ta stanowi główną kwotę odniesienia dla Parlamentu Europejskiego i Rady podczas 

corocznej procedury budżetowej. 

 

Przy sporządzaniu projektu budżetu Parlament Europejski i Rada oraz Komisja zobowiązują się, że 

przez cały okres trwania danego programu nie dopuszczą do odstępstwa od ustalonej kwoty 

o więcej niż 10 % chyba że pojawią się nowe, obiektywne, długoterminowe okoliczności, dla 

których podane zostanie wyraźne i precyzyjne uzasadnienie, z uwzględnieniem wyników 

uzyskanych przy realizacji programu, w szczególności na podstawie dokonanych ocen. Ewentualne 

zwiększenie wynikające z tego rodzaju zmian nie wykracza poza pułap wyznaczony dla odnośnego 

działu, bez uszczerbku dla wykorzystania instrumentów przewidzianych w rozporządzeniu 

w sprawie wieloletnich ram finansowych oraz w niniejszym porozumieniu. 

 

Niniejszy punkt nie ma zastosowania do środków finansowych na spójność przyjętych zgodnie ze 

zwykłą procedurą ustawodawczą, na które państwa członkowskie wstępnie przydzieliły środki i dla 

których ustalono pulę środków finansowych na cały okres trwania programu, ani do dużych 

projektów, o których mowa w art. 16 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych. 
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18. Akty ustawodawcze dotyczące wieloletnich programów niepodlegających zwykłej procedurze 

ustawodawczej nie zawierają „kwot uznanych za konieczne”. 

 

Gdyby Rada pragnęła uwzględnić finansową kwotę odniesienia, uznaje się to za wskazujące wolę 

ustawodawcy i nie wpływa na uprawnienia budżetowe Parlamentu Europejskiego i Rady określone 

w TFUE. Przepis ten zostaje wymieniony we wszystkich aktach ustawodawczych zawierających 

taką finansową kwotę odniesienia. 

 

Jeżeli dana finansowa kwota odniesienia była przedmiotem porozumienia osiągniętego w drodze 

procedury pojednawczej przewidzianej we wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady 

i Komisji z dnia 4 marca 1975 r.1, uznaje się ją za kwotę odniesienia w rozumieniu pkt 17 

niniejszego porozumienia. 

 

                                                 
1 Dz.U. C 89 z 22.4.1975, s. 1. 
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C. WYDATKI DOTYCZĄCE POROZUMIEŃ W SPRAWIE POŁOWÓW 

 

19. Wydatki na porozumienia w sprawie połowów podlegają następującym zasadom 

szczegółowym: 

 

Komisja zobowiązuje się regularnie informować Parlament Europejski o przygotowaniach 

i prowadzeniu negocjacji, z uwzględnieniem ich skutków dla budżetu. 

 

Instytucje zobowiązują się podjąć wszelkie starania w trakcie procedury ustawodawczej odnoszącej 

się do porozumień w sprawie połowów, aby wszelkie procedury były realizowane jak najszybciej. 

 

Kwoty przewidziane w budżecie na nowe porozumienia w sprawie połowów lub przedłużenie 

porozumień w sprawie połowów, które wchodzą w życie po dniu 1 stycznia odnośnego roku 

budżetowego, są zapisywane w rezerwie.  

 

Jeżeli środki finansowe odnoszące się do porozumień w sprawie połowów (łącznie z rezerwą) 

okażą się niewystarczające, Komisja dostarcza Parlamentowi Europejskiemu i Radzie informacje 

konieczne do wymiany poglądów w formie rozmów trójstronnych, możliwie w uproszczonej 

formie, na temat przyczyn danej sytuacji oraz środków, które mogłyby zostać przyjęte w ramach 

ustalonych procedur. W razie konieczności Komisja proponuje odpowiednie środki. 

 

Co kwartał Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie szczegółowe informacje na 

temat realizacji obowiązujących porozumień w sprawie połowów oraz prognozę finansową na 

pozostałą część roku. 
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20. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego mogą brać udział – jako obserwatorzy – 

w konferencjach dwustronnych i wielostronnych, podczas których negocjowane są 

międzynarodowe porozumienia w sprawie połowów, z uwzględnieniem uprawnień Parlamentu 

Europejskiego w zakresie porozumień w sprawie połowów oraz zgodnie z pkt 25 i 26 porozumienia 

ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską1. 

 

21. Nie naruszając odpowiedniej procedury regulującej negocjacje porozumień w sprawie 

połowów, Parlament Europejski i Rada zobowiązują się, w ramach współpracy budżetowej, do 

osiągnięcia na czas porozumienia w sprawie odpowiedniego finansowania porozumień w sprawie 

połowów. 

 

D. WYDATKI ZWIĄZANE Z REZERWĄ NA WYPADEK KRYZYSÓW  

W SEKTORZE ROLNYM 

 

22. Środki przeznaczone na rezerwę na wypadek kryzysów w sektorze rolnym, o których mowa 

w art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …2*, zapisuje się bezpośrednio 

w budżecie ogólnym Unii. Każda kwota z rezerwy, która nie zostanie udostępniona na środki 

kryzysowe, jest wypłacana w postaci płatności bezpośrednich.  

 

Wydatki związane ze środkami na kryzysy, które wystąpią między 16 października a końcem roku 

budżetowego, mogą zostać sfinansowane z rezerwy na kolejny rok budżetowy zgodnie 

z wymogami określonymi w akapicie trzecim. 

 

                                                 
1 Dz.U. L 304 z 20.11.2010 r., s. 47. 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr… w sprawie finansowania 

wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej (Dz.U. L……) 
* Dz.U.: proszę wstawić datę i numer dok. PE-CONS 94/13oraz uzupełnić odniesienie do 

przypisu.  
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Gdy Komisja uzna, że konieczne jest uruchomienie rezerwy, zgodnie z właściwym aktem 

ustawodawczym, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek o przesunięcie 

środków z rezerwy do pozycji budżetowych, z których finansuje się środki, które uzna ona za 

konieczne. Każdy wniosek Komisji o przesunięcie środków z rezerwy jest poprzedzony zbadaniem 

możliwości realokacji środków.  

 

Przesunięcia z rezerwy dokonywane są zgodnie z rozporządzeniem finansowym.  

 

W przypadku braku porozumienia uruchomiona zostaje procedura rozmów trójstronnych. 

 

E. FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA  

(WPZiB) 

 

23. Całkowitą kwotę wydatków operacyjnych na WPZiB zapisuje się w całości w jednym 

rozdziale budżetu zatytułowanym WPZiB. Kwota ta obejmuje rzeczywiste przewidywane potrzeby 

oszacowane w ramach opracowania projektu budżetu na podstawie prognoz sporządzanych 

corocznie przez Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa („Wysoki Przedstawiciel”) i z uwzględnieniem rozsądnego marginesu na 

nieprzewidziane działania. Żadnych środków nie można zapisać w rezerwie.  

 

24. W zakresie wydatków na WPZiB ponoszonych z budżetu ogólnego Unii zgodnie z art. 41 

Traktatu o Unii Europejskiej instytucje dążą, w ramach komitetu pojednawczego i na podstawie 

projektu budżetu przygotowanego przez Komisję, do osiągnięcia w każdym roku porozumienia 

w sprawie kwoty wydatków operacyjnych ponoszonych z budżetu ogólnego Unii oraz co do 

podziału tej kwoty pomiędzy artykuły rozdziału budżetu dotyczącego WPZiB zaproponowane 

w czwartym akapicie niniejszego punktu. W razie braku porozumienia przyjmuje się, że Parlament 

Europejski i Rada zapisują w budżecie kwotę zawartą w poprzednim budżecie lub kwotę 

zaproponowaną w projekcie budżetu, w zależności od tego, która z nich będzie niższa. 
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Łączna kwota wydatków operacyjnych w ramach WPZiB zostaje rozdzielona pomiędzy artykuły 

rozdziału budżetu dotyczącego WPZiB zgodnie z propozycją zawartą w czwartym akapicie 

czwartym. Każdy artykuł obejmuje instrumenty już przyjęte, instrumenty przewidywane, lecz 

jeszcze nie przyjęte, oraz wszystkie inne przyszłe, ale nieprzewidziane instrumenty, które Rada ma 

przyjąć w trakcie odnośnego roku budżetowego. 

 

Ponieważ na podstawie rozporządzenia finansowego Komisja posiada uprawnienia do 

samodzielnego dokonywania przesunięć środków pomiędzy artykułami w ramach rozdziału 

budżetu dotyczącego WPZiB, zapewniona jest odpowiednio elastyczność uważana za niezbędną do 

szybkiej realizacji działań w ramach WPZiB. W przypadku gdyby kwota zapisana w rozdziale 

budżetu dotyczącym WPZiB okazała się w ciągu roku budżetowego niewystarczająca do pokrycia 

koniecznych wydatków, Parlament Europejski i Rada, działając na wniosek Komisji, pilnie 

przystępują do poszukiwania rozwiązania, biorąc pod uwagę art. 3 rozporządzenia w sprawie 

wieloletnich ram finansowych oraz pkt 10 niniejszego porozumienia. 

 

W rozdziale budżetu dotyczącym WPZiB artykuły, w ramach których mają być ujęte działania 

w zakresie WPZiB, mogą mieć następujące nazwy: 

 

– najważniejsze misje, o których mowa w art. 49 ust. 1 lit. g) rozporządzenia finansowego, 

 

– operacje zarządzania kryzysowego, zapobieganie konfliktom, ich rozwiązywanie i działania 

stabilizacyjne oraz monitorowanie i wdrażanie procesów pokojowych i procesów związanych 

z zapewnieniem bezpieczeństwa, 

 

– nieproliferacja i rozbrojenie, 

 

– środki nadzwyczajne, 

 

– środki przygotowawcze i środki następcze, 

 

– specjalni przedstawiciele Unii Europejskiej. 
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25. Każdego roku Wysoki Przedstawiciel konsultuje się z Parlamentem Europejskim w sprawie 

dokumentu perspektywicznego, który zostaje przekazany do dnia 15 czerwca danego roku i określa 

główne aspekty i podstawowe wybory w zakresie WPZiB, łącznie ze skutkami finansowymi dla 

budżetu ogólnego Unii, oceną środków wprowadzonych w roku n-1 oraz oceną koordynacji 

i komplementarności działań w ramach WPZiB i z działaniami prowadzonymi w ramach innych 

zewnętrznych instrumentów finansowych Unii. Ponadto Wysoki Przedstawiciel regularnie 

informuje Parlament Europejski poprzez wspólne spotkania konsultacyjne organizowane co 

najmniej pięć razy w roku w ramach regularnego dialogu politycznego dotyczącego WPZiB, 

uzgadniane najpóźniej w trakcie obrad komitetu pojednawczego. Udział w takich spotkaniach 

określają odpowiednio Parlament Europejski i Rada, z uwzględnieniem celu i charakteru informacji 

wymienianych podczas tych spotkań. 

 

Komisja jest zapraszana do udziału w tych spotkaniach. 

 

W przypadku gdy Rada przyjmie decyzję w dziedzinie WPZiB pociągającą za sobą wydatki, 

Wysoki Przedstawiciel niezwłocznie i w każdym przypadku w nieprzekraczalnym terminie pięciu 

dni roboczych przesyła Parlamentowi Europejskiemu szacunki dotyczące przewidywanych kosztów 

(„oświadczenia finansowe”), w szczególności kosztów odnoszących się do ram czasowych, 

wykorzystania personelu, pomieszczeń i innej infrastruktury, środków transportu, potrzeb 

szkoleniowych i ustaleń dotyczących bezpieczeństwa. 

 

Raz na kwartał Komisja informuje Parlament Europejski i Radę o realizacji działań w zakresie 

WPZiB oraz przedstawia prognozy finansowe dotyczące pozostałej części roku budżetowego. 
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F. ZAANGAŻOWANIE INSTYTUCJI W ZAKRESIE KWESTII DOTYCZĄCYCH  

POLITYKI ROZWOJOWEJ I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 

 

26. Komisja rozpoczyna nieformalny dialog z Parlamentem Europejskim na temat kwestii 

dotyczących polityki rozwojowej, niezależnie od źródła jej finansowania. Metody stosowane przez 

Parlament Europejski do kontroli Europejskiego Funduszu Rozwoju („EFR”) będą na zasadzie 

dobrowolności dostosowane do uprawnień kontrolnych, które istnieją w ramach budżetu ogólnego 

Unii, w szczególności w odniesieniu do Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, 

zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami , które zostaną przyjęte podczas nieformalnego dialogu. 

 

Parlament Europejski i Rada odnotowują, że Komisja, w celu, między innymi zwiększenia 

demokratycznej kontroli polityki rozwojowej, zamierza zaproponować włączenie EFR do budżetu 

począwszy od 2021 r. 

 

G. WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI W TRAKCIE PROCEDURY BUDŻETOWEJ  

W SPRAWACH WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH 

 

27. Oszczędności wynikające z zastosowania pułapu w dziale 5, jak przedstawiono w załączniku 

do rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych , są proporcjonalnie podzielone na 

wszystkie instytucje oraz inne organy Unii na podstawie ich udziału w budżetach 

administracyjnych. 

 

Oczekuje się, że każda instytucja, każdy organ lub każda agencja będą przedstawiać szacunkowe 

wydatki w corocznej procedurze budżetowej zgodnie ze wskazówkami, o których mowa w akapicie 

pierwszym. 
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By wykorzystać dodatkowe zasoby wynikające z wydłużenia czasu pracy do 40 godzin 

tygodniowo, Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgadniają stopniowe zmniejszenie personelu 

o 5 % w porównaniu z planem zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2013 r.1 Taka redukcja powinna 

dotyczyć wszystkich instytucji, organów i agencji oraz powinna zostać przeprowadzona między 

2013 a 2017 r. Nie stanowi to uszczerbku dla uprawnień budżetowych Parlamentu Europejskiego 

i Rady. 

 

CZĘŚĆ III 

 

NALEŻYTE ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ODNIESIENIU DO UNIJNYCH  

ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

 

A. WSPÓLNE ZARZĄDZANIE 

 

28. Komisja zapewnia, by Parlament Europejski, Rada i Trybunał Obrachunkowy otrzymywały, 

na swój wniosek, wszelkie informacje i dokumenty związane ze środkami Unii wydanymi za 

pośrednictwem organizacji międzynarodowych, które to informacje i dokumenty otrzymano na 

mocy umów o kontroli zawartych z tymi organizacjami i które uznaje się za niezbędne do 

wykonywania kompetencji Parlamentu Europejskiego, Rady lub Trybunału Obrachunkowego na 

mocy TFUE. 

 

                                                 
1 Rada i Komisja już wdrożyły pierwszą redukcję personelu, o 1 %, w porównaniu z planem 

zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2013 r. 
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Sprawozdanie oceniające 

 

29. W sprawozdaniu oceniającym, określonym w art. 318 TFUE, Komisja przeprowadza 

rozróżnienie między politykami wewnętrznymi, skoncentrowanymi na strategii „Europa 2020” 

a politykami zewnętrznymi, a do oceny finansów Unii opartej na osiągniętych wynikach 

wykorzystuje większą ilość informacji dotyczących wykonania, w tym wyniki audytów 

oceniających wykonanie. 

 

Programowanie finansowe 

 

30. Komisja przedkłada pełne programowanie finansowe dla działów 1 (z wyjątkiem poddziału 

„Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna”), 2 (wyłącznie dla „środowiska” 

i „rybołówstwa”), 3 i 4 wieloletnich ram finansowych dwa razy do roku: pierwszy raz w kwietniu 

lub maju (wraz z dokumentami załączonymi do projektu budżetu), a następnie w grudniu lub 

styczniu (po przyjęciu budżetu ogólnego Unii). Programowanie to, uporządkowane według 

działów, obszarów polityki i pozycji budżetowych, powinno określać:  

 

a) obowiązujące ustawodawstwo z rozróżnieniem na programy wieloletnie i działania roczne: 

 

– w przypadku programów wieloletnich Komisja powinna wskazać procedurę, w ramach 

której zostały one przyjęte (zwykła lub specjalna procedura ustawodawcza), okres ich 

trwania, całkowitą finansową pulę środków oraz część przeznaczoną na wydatki 

administracyjne; 
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– w przypadku działań rocznych (dotyczących projektów pilotażowych, działań 

przygotowawczych oraz agencji) oraz działań finansowanych w ramach uprawnień 

Komisji powinna ona dostarczyć szacunki wieloletnie oraz wskazać marginesy założone 

w ramach zatwierdzonych pułapów ustalonych w rozporządzeniu delegowanym 

Komisji (UE) nr 1268/20121  

 

b) wnioski ustawodawcze będące przedmiotem prac: bieżące wnioski Komisji, wraz z ostatnią 

aktualizacją. 

 

Komisja powinna rozważyć sposoby powiązania programowania finansowego z jej 

programowaniem ustawodawczym, aby zapewnić bardziej precyzyjne i wiarygodne prognozy. 

W przypadku każdego wniosku ustawodawczego Komisja powinna wskazać, czy jest on włączony 

do programu na okres od kwietnia do grudnia. Parlament Europejski i Rada powinni być 

informowani w szczególności o: 

 

a) wszystkich nowych przyjętych aktach ustawodawczych oraz wszystkich wnioskach 

ustawodawczych będących przedmiotem prac, które jednak nie są ujęte w kwietniowym ani 

grudniowym programie (wraz z odnośnymi kwotami); 

 

b) ustawodawstwie przewidzianym w rocznym programie prac ustawodawczych Komisji ze 

wskazaniem czy działania mogą mieć skutki finansowe. 

 

W razie potrzeby Komisja powinna wskazać zmiany w programowaniu, jakie pociągną za sobą 

nowe wnioski ustawodawcze. 

 

                                                 
1 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. 

w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 
(Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1). 
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B. AGENCJE I SZKOŁY EUROPEJSKIE 

 

31. Przed przedłożeniem wniosku dotyczącego utworzenia nowej agencji Komisja powinna 

sporządzić wiarygodną, pełną i obiektywną ocenę skutków, biorąc między innymi pod uwagę 

konieczną liczbę personelu o odpowiednich kwalifikacjach, aspekty dotyczące stosunku korzyści do 

kosztów, pomocniczość i proporcjonalność, skutki dla działań na szczeblu krajowym i unijnym oraz 

skutki budżetowe dla odpowiedniego działu wydatków. Na podstawie tych informacji i bez 

uszczerbku dla procedur ustawodawczych obowiązujących w przypadku tworzenia agencji 

Parlament Europejski i Rada zobowiązują się w ramach współpracy budżetowej osiągnąć na czas 

porozumienie w sprawie finansowania wnioskowanej agencji. 

 

Należy zastosować następującą procedurę: 

 

– po pierwsze, Komisja systematycznie przedstawia podczas pierwszej rundy rozmów 

trójstronnych po przyjęciu jej wniosku wszelkie wnioski dotyczące utworzenia nowej agencji 

oraz prezentuje ocenę skutków finansowych regulacji dołączaną do projektu aktu prawnego 

postulującego utworzenie danej agencji, a także przedstawia konsekwencje jej utworzenia dla 

pozostałego okresu programowania finansowego; 

 

– po drugie, w trakcie procesu ustawodawczego Komisja wspomaga ustawodawcę w ocenie 

konsekwencji finansowych proponowanych zmian. Takie konsekwencje finansowe powinny 

być wzięte pod uwagę podczas stosownych ustawodawczych rozmów trójstronnych; 
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– po trzecie, przed zakończeniem procesu ustawodawczego Komisja przedstawia uaktualnioną 

ocenę skutków finansowych regulacji, uwzględniającą ewentualne zmiany wprowadzane 

przez ustawodawcę; taka końcowa ocena skutków finansowych regulacji jest umieszczana 

w porządku obrad ostatecznych ustawodawczych rozmów trójstronnych i formalnie 

zatwierdzana przez ustawodawcę. Umieszcza się ją również w porządku obrad następnej 

rundy budżetowych rozmów trójstronnych (w pilnych przypadkach w uproszczonej formie), 

w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie finansowania; 

 

– po czwarte, porozumienie osiągnięte podczas rozmów trójstronnych, z uwzględnieniem 

dokonanej przez Komisję oceny budżetowej w odniesieniu do treści procesu 

ustawodawczego, jest potwierdzane we wspólnym oświadczeniu. Takie porozumienie 

podlega zatwierdzeniu przez Parlament Europejski i Radę, zgodnie z ich regulaminami 

wewnętrznymi. 

 

Taka sama procedura będzie stosowana w przypadku każdej zmiany aktu prawnego dotyczącego 

agencji, która mogłaby mieć wpływ na zasoby przedmiotowej agencji.  

 

W przypadku znaczącej zmiany zakresu zadań agencji bez jednoczesnej zmiany aktu prawnego, na 

mocy którego utworzona została przedmiotowa agencja, Komisja informuje Parlament Europejski 

i Radę, przedkładając zmienioną ocenę skutków finansowych, tak aby umożliwić Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie osiągnięcie na czas porozumienia w sprawie finansowania agencji. 
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32. Odpowiednie przepisy podejścia ogólnego załączonego do wspólnego oświadczenia 

Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej w sprawie agencji 

zdecentralizowanych podpisanego w dniu 19 lipca 2012 r. powinny zostać należycie uwzględnione 

w procedurze budżetowej. 

 

33. W przypadku planów utworzenia nowej szkoły europejskiej przez Radę Zarządzającą, należy 

odpowiednio zastosować podobną procedurę pod kątem skutków, jakie utworzenie szkoły wywrze 

na budżet ogólny Unii. 

 

Sporządzono w Brukseli dnia  

 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady W imieniu Komisji 

Przewodniczący Przewodniczący Członek Komisji 
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ZAŁĄCZNIK 

 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA W TRAKCIE PROCEDURY BUDŻETOWEJ 

 

Część A. Harmonogram procedury budżetowej 

 

1. Z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem procedury budżetowej instytucje 

uzgadniają co roku praktyczny harmonogram prac na podstawie stosowanej praktyki.  

 

Część B. Priorytety procedury budżetowej 

 

2. Z odpowiednim wyprzedzeniem przed przyjęciem projektu budżetu przez Komisję 

zwoływane są rozmowy trójstronne w celu omówienia ewentualnych priorytetów budżetu na 

kolejny rok budżetowy. 

 

Część C. Uchwalenie projektu budżetu i aktualizacja preliminarzy 

 

3. Instytucje inne niż Komisja są proszone o przyjęcie swoich preliminarzy do końca marca.  

 

4. Każdego roku Komisja przedstawia projekt budżetu ukazujący rzeczywiste potrzeby Unii 

w zakresie finansowania. 
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Komisja bierze pod uwagę: 

 

a) przedstawione przez państwa członkowskie prognozy dotyczące funduszy strukturalnych, 

 

b) możliwość wykorzystania środków, przy dążeniu do zachowania ścisłej zależności między 

środkami na zobowiązania i środkami na płatności, 

 

c) możliwości rozpoczęcia realizacji nowych polityk poprzez projekty pilotażowe, nowe 

działania przygotowawcze lub obydwa lub kontynuację dobiegających końca działań 

wieloletnich, po uprzednim ocenieniu możliwości przyjęcia aktu podstawowego 

w rozumieniu rozporządzenia finansowego (definicja aktu podstawowego, uwarunkowanie 

wykonania przyjęciem aktu podstawowego oraz wyjątki), 

 

d) konieczność zagwarantowania, że wszelkie zmiany wydatków w odniesieniu do poprzedniego 

roku będą zgodne z ograniczeniami wynikającymi z dyscypliny budżetowej. 

 

5. Instytucje unikają, na ile to możliwe, wprowadzania do budżetu pozycji obejmujących 

nieznaczne kwoty wydatków operacyjnych.  

 

6. Parlament Europejski i Rada zobowiązują się również mieć na względzie ocenę możliwości 

wykonania budżetu zawartą w projektach sporządzanych przez Komisję oraz w związku 

z wykonaniem bieżącego budżetu. 
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7. W interesie należytego zarządzania finansami i ze względu na skutki istotnych zmian 

nomenklatury budżetowej w odniesieniu do tytułów i rozdziałów dotyczących obowiązków 

departamentów Komisji w zakresie sprawozdań z zarządzania Parlament Europejski i Rada 

zobowiązują się omawiać wszelkie istotne zmiany z Komisją podczas procedury 

pojednawczej. 

 

8. W interesie lojalnej i należytej współpracy instytucjonalnej, Parlament Europejski i Rada 

zobowiązują się do utrzymywania regularnych i aktywnych kontaktów na wszystkich 

szczeblach, za pośrednictwem swoich negocjatorów, podczas całej procedury budżetowej, 

a w szczególności podczas okresu pojednawczego. Parlament Europejski i Rada zobowiązują 

się do zapewniania terminowej i stałej wzajemnej wymiany właściwych informacji 

i dokumentów zarówno na szczeblu formalnym, jak i nieformalnym oraz do odbywania 

w razie potrzeby i we współpracy z Komisją posiedzeń technicznych lub informacyjnych 

podczas okresu pojednawczego. Komisja zapewnia terminowy i równy dostęp do informacji 

i dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

 

9. Do czasu zwołania komitetu pojednawczego Komisja może w razie potrzeby wprowadzić 

poprawki do projektu budżetu zgodnie z art. 314 ust. 2 TFUE, w tym w formie listu 

w sprawie poprawek aktualizującego preliminarz wydatków na rolnictwo. Komisja 

bezzwłocznie przedkłada informacje dotyczące aktualizacji Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie. Ponadto przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wszelkie stosowne 

uzasadnienia, jakich mogą oni wymagać. 
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Część D. Procedura budżetowa przed procedurą pojednawczą 

 

10. Rozmowy trójstronne są zwoływane z odpowiednim wyprzedzeniem przed czytaniem 

w Radzie, tak aby umożliwić instytucjom wymianę poglądów na temat projektu budżetu. 

 

11. Aby Komisja mogła w odpowiednim czasie ocenić możliwość wykonania poprawek 

przewidzianych przez Parlament Europejski i Radę, dotyczących utworzenia nowych działań 

przygotowawczych lub projektów pilotażowych lub przedłużenia istniejących, Parlament 

Europejski i Rada informują Komisję o swoich zamiarach w tym względzie, tak aby pierwsze 

rozmowy mogły się odbyć już podczas tych rozmów trójstronnych. 

 

12. Rozmowy trójstronne można zwołać przed głosowaniem na posiedzeniu plenarnym 

Parlamentu Europejskiego .  

 

Część E. Procedura pojednawcza 

 

13 Jeżeli Parlament Europejski przyjmuje poprawki do stanowiska Rady, przewodniczący Rady 

– w trakcie tego samego posiedzenia plenarnego – zapoznaje się z rozbieżnościami 

w stanowiskach obu instytucji i udziela przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego zgody 

na bezzwłoczne zwołanie komitetu pojednawczego. Pismo zwołujące komitet pojednawczy 

zostaje przesłane nie później niż w pierwszym dniu roboczym w tygodniu następującym po 

zakończeniu miesięcznej sesji parlamentarnej, w trakcie której przeprowadzono głosowanie 

plenarne, a okres pojednawczy rozpoczyna się następnego dnia. Trwający 21 dni okres 

oblicza się zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom) nr 1182/711. 

                                                 
1 Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające 

zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów (Dz.U. L 124 z 8.6.1976, s. 1). 
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14. Jeżeli Rada nie może wyrazić zgody na wszystkie poprawki przyjęte przez Parlament 

Europejski, powinna ona potwierdzić swoje stanowisko w piśmie przesłanym przed 

zaplanowanym terminem pierwszego posiedzenia podczas okresu pojednawczego. W takim 

przypadku komitet pojednawczy postępuje zgodnie z warunkami określonymi poniżej. 

 

15. Komitet pojednawczy obraduje pod wspólnym przewodnictwem przedstawicieli Parlamentu 

Europejskiego i Rady. Posiedzeniom komitetu pojednawczego przewodniczy 

współprzewodniczący instytucji będącej gospodarzem posiedzenia. Każda instytucja 

wyznacza zgodnie ze swym regulaminem reprezentujących ją uczestników na każde 

posiedzenie oraz określa mandat negocjacyjny. Parlament Europejski i Rada są 

reprezentowane w komitecie pojednawczym na właściwym szczeblu, co pozwala każdej 

delegacji na polityczne zobowiązanie jej instytucji i umożliwia czynienie rzeczywistych 

postępów w wypracowywaniu ostatecznego porozumienia. 

 

16. Zgodnie z art. 314 ust. 5 akapit drugi TFUE Komisja uczestniczy w pracach komitetu 

pojednawczego i podejmuje wszelkie niezbędne inicjatywy na rzecz zbliżenia stanowisk 

Parlamentu Europejskiego i Rady.  

 

17. Rozmowy trójstronne odbywają się na różnych szczeblach reprezentacji przez cały czas 

trwania procedury pojednawczej, w celu rozstrzygnięcia nierozwiązanych kwestii 

i przygotowania porozumienia w ramach komitetu pojednawczego. 
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18. Posiedzenia komitetu pojednawczego i rozmowy trójstronne odbywają się na zmianę 

w pomieszczeniach Parlamentu Europejskiego i Rady, tak aby zapewnić równy podział 

zasobów, w tym w zakresie tłumaczenia konferencyjnego. 

 

19. Daty posiedzeń komitetu pojednawczego oraz rozmów trójstronnych ustala się 

z wyprzedzeniem w drodze porozumienia między trzema instytucjami. 

 

20. Komitetowi pojednawczemu zostaje udostępniony wspólny pakiet dokumentów („dokumenty 

bazowe”) zawierających porównanie poszczególnych etapów procedury budżetowej1 

Dokumenty te obejmują dane liczbowe „według pozycji”, ogólne kwoty według działów 

wieloletnich ram finansowych, a także skonsolidowany dokument zawierający dane liczbowe 

i uwagi odnoszące się do wszystkich pozycji budżetowych uznanych za technicznie 

„otwarte”. Bez uszczerbku dla ostatecznej decyzji komitetu pojednawczego w odrębnym 

dokumencie zostają wyszczególnione wszystkie pozycje budżetowe uznane za technicznie 

zamknięte2. Dokumenty te są klasyfikowane według nomenklatury budżetowej. 

 

Do dokumentów bazowych przeznaczonych dla komitetu pojednawczego dołącza się również 

inne dokumenty, w tym pismo Komisji w sprawie wykonalności dotyczące stanowiska Rady 

i poprawek Parlamentu Europejskiego oraz wszelkie pisma z innych instytucji dotyczące 

stanowiska Rady lub poprawek Parlamentu Europejskiego. 

 

                                                 
1 Poszczególne kroki obejmują: budżet na bieżący rok budżetowy (w tym przyjęte budżety 

korygujące); wstępny projekt budżetu; stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu; 
poprawki Parlamentu Europejskiego do stanowiska Rady oraz listy w sprawie poprawek 
przedstawione przez Komisję (o ile nie zostały one jeszcze w pełni zatwierdzone przez 
wszystkie instytucje). 

2 Pozycja budżetowa uznana za technicznie zamkniętą to pozycja, w odniesieniu do której nie 
istnieją rozbieżności między Parlamentem Europejskim a Radą i w odniesieniu do której nie 
przedstawiono listu w sprawie poprawek. 
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21. W celu osiągnięcia porozumienia przed upływem okresu pojednawczego, w trakcie rozmów 

trójstronnych: 

 

– zostaje określony zakres negocjacji kwestii budżetowych, którymi należy się zająć; 

 

– zostaje zatwierdzony wykaz pozycji budżetowych uznanych za technicznie zamknięte, 

z zastrzeżeniem ostatecznego porozumienia w sprawie całego budżetu na dany rok 

budżetowy; 

 

– zostają omówione kwestie określone w tiret pierwszym w celu wypracowania 

ewentualnych porozumień, które zatwierdzi komitet pojednawczy; 

 

– zostają omówione kwestie tematyczne, również według działów wieloletnich ram 

finansowych. 

 

Wstępne wnioski zostają wyciągnięte wspólnie podczas lub w bezpośrednim następstwie 

każdej rundy rozmów trójstronnych; jednocześnie zostaje ustalony porządek obrad kolejnego 

posiedzenia. Wnioski te zostają zapisane przez instytucję organizującą dane posiedzenie 

trójstronne i zostają uznane za tymczasowo zatwierdzone po upływie 24 godzin, bez 

uszczerbku dla ostatecznej decyzji komitetu pojednawczego. 

 

22. Wnioski z rozmów trójstronnych oraz dokument zawierający pozycje budżetowe są dostępne 

na posiedzeniach komitetu pojednawczego są ––wraz z pozycjami budżetowymi, 

w odniesieniu do których zostało wypracowane wstępne porozumienie w trakcie rozmów 

trójstronnych. 

 



 

 
INT/FIN/Załącznik/pl 8 

23. Wspólny projekt przewidziany w art. 314 ust. 5 TFUE opracowuje sekretariat Parlamentu 

Europejskiego i sekretariat Rady, przy pomocy Komisji. Projekt ten składa się z pisma 

przewodniego kierowanego przez przewodniczących obu delegacji do przewodniczącego 

Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady, zawierającego datę porozumienia 

osiągniętego na posiedzeniu komitetu pojednawczego, i załączników, które obejmują: 

 

– dane liczbowe według pozycji w odniesieniu do wszystkich pozycji budżetowych oraz 

zbiorcze dane liczbowe według działów ram finansowych; 

 

– skonsolidowany dokument zawierający dane liczbowe i końcowy tekst wszystkich 

pozycji, które zostały zmienione w trakcie procedury pojednawczej; 

 

– wykaz pozycji, które nie zostały zmienione względem projektu budżetu ani stanowiska 

Rady w sprawie tego projektu. 

 

Komitet pojednawczy może również zatwierdzić wnioski i ewentualne wspólne oświadczenia 

odnoszące się do budżetu. 

 

24. Wspólny projekt zostaje przetłumaczony na wszystkie języki urzędowe instytucji Unii (przez 

służby Parlamentu Europejskiego) i jest przedłożony do zatwierdzenia Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie w okresie czternastu dni od daty tego , porozumienia w sprawie 

wspólnego projektu zgodnie z pkt 23. 

 

Budżet podlega ostatecznej redakcji dokonanej przez prawników lingwistów po przyjęciu 

wspólnego projektu; redakcja ta polega na połączeniu załączników do wspólnego projektu 

i z pozycjami budżetowymi, które nie zostały zmienione w trakcie procedury pojednawczej. 
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25. Instytucja organizująca posiedzenie (rozmowy trójstronne lub posiedzenie pojednawcze) 

zapewnia tłumaczenie obrad na wszystkie języki zgodnie z pełnym systemem językowym 

mającym zastosowanie do posiedzeń komitetu pojednawczego oraz doraźnym systemem 

językowym w odniesieniu do rozmów trójstronnych. 

 

Instytucja organizująca posiedzenie zapewnia powielenie i rozprowadzenie dokumentów 

roboczych. 

 

Służby wszystkich trzech instytucji współpracują w zakresie rejestrowania wyników 

negocjacji w celu sfinalizowania wspólnego projektu. 

 

Część F. Budżety korygujące 

 

Zasady ogólne 

 

26. Mając na uwadze, że budżety korygujące często koncentrują się na konkretnych, a niekiedy 

pilnych kwestiach, instytucje uzgadniają następujące zasady, aby zapewnić odpowiednią 

współpracę międzyinstytucjonalną umożliwiającą płynny i sprawny proces decyzyjny 

dotyczący budżetów korygujących, o ile to możliwe, bez konieczności zwoływania w tym 

celu posiedzenia pojednawczego.  

 

27. Na ile to możliwe, instytucje dokładają starań, aby ograniczyć liczbę budżetów korygujących. 
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Harmonogram prac 

 

28. Komisja informuje z wyprzedzeniem Parlament Europejski i Radę o ewentualnych datach 

przyjęcia projektów budżetów korygujących, nie przesądzając jednak o ostatecznej dacie ich 

przyjęcia. 

 

29. Zgodnie ze swoim regulaminem wewnętrznym, Parlament Europejski i Rada dokładają 

starań, aby rozpatrzyć przedłożony przez Komisję projekt budżetu korygującego jak 

najszybciej po przyjęciu go przez Komisję. 

 

30. W celu przyspieszenia procedury Parlament Europejski i Rada zapewniają, aby ich 

harmonogramy prac były w miarę możliwości skoordynowane, tak aby procedura mogła 

zostać przeprowadzona w sposób spójny i sprzyjający zbliżeniu stanowisk. Postarają się 

zatem jak najszybciej opracować orientacyjny harmonogram poszczególnych etapów 

kończących się ostatecznym przyjęciem budżetu korygującego. 

 

Parlament Europejski i Rada wezmą pod uwagę stosunkowo pilny charakter budżetu 

korygującego oraz konieczność zatwierdzenia go w należytym terminie, tak aby mógł on 

wejść w życie w roku budżetowego, którego dotyczy. 
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Współpraca podczas czytania 

 

31. Instytucje współpracują ze sobą w dobrej wierze podczas całej procedury, aby umożliwić 

w najwyższym możliwym stopniu przyjęcie budżetów korygujących na wczesnym etapie 

procedury. 

 

W odpowiednich przypadkach, gdy istnieje ryzyko rozbieżności opinii, Parlament Europejski 

lub Rada, przed zajęciem ostatecznego stanowiska w sprawie budżetu korygującego przez 

każdą z tych instytucji, lub też Komisja, w każdym czasie, może zaproponować zwołanie 

specjalnych rozmów trójstronnych w celu omówienia rozbieżności oraz osiągnięcia 

kompromisu. 

 

32. Wszystkie projekty budżetów korygujących przedstawione przez Komisję, ale jeszcze nie 

zatwierdzone, są systematycznie wpisywane do porządku obrad rozmów trójstronnych 

planowanych w toku corocznej procedury budżetowej. Komisja przedstawia projekty 

budżetów korygujących, a Parlament Europejski i Rada informują o swoim stanowisku, o ile 

to możliwe, przed datą rozmów trójstronnych.  

 

33. Jeżeli w trakcie rozmów trójstronnych dojdzie do zawarcia kompromisu, Parlament 

Europejski i Rada zobowiążą się do uwzględnienia wyniku tych rozmów podczas debaty nad 

budżetem korygującym zgodnie z TFUE i ich regulaminami wewnętrznymi. 
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Współpraca po czytaniu 

 

34. W przypadku gdy Parlament Europejski zatwierdza stanowisko Rady bez poprawek, budżet 

korygujący zostaje przyjęty, zgodnie z TFUE. 

 

35. Jeżeli Parlament Europejski przyjmie poprawki większością głosów swoich członków, 

zastosowanie ma art. 314 ust. 4 lit. c) TFUE. Przed posiedzeniem komitetu pojednawczego 

zwołane jednak zostaną rozmowy trójstronne: 

 

– Jeżeli w trakcie rozmów trójstronnych osiągnięte zostanie porozumienie, Parlament 

Europejski i Rada zatwierdzają wyniki tych rozmów, procedura pojednawcza zostanie 

zakończona wymianą listów bez posiedzenia komitetu pojednawczego. 

 

– Jeżeli w trakcie posiedzenia trójstronnego nie zostanie osiągnięte porozumienie, komitet 

pojednawczy spotyka się i organizuje swoje prace stosownie do okoliczności, 

w celu zakończenia w miarę możliwości procesu decyzyjnego przed upływem terminu 

wynoszącego 21 dni, określonego w art. 314 ust. 5 TFUE. Prace komitetu 

pojednawczego mogą zakończyć się wymianą listów. 
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Część G. Zobowiązania pozostające do realizacji (RAL) 

 

36. Z uwagi na potrzebę zapewnienia systematycznej progresji całkowitych środków na płatności 

względem środków na zobowiązania, tak aby uniknąć wszelkich nieprawidłowych przesunięć 

zobowiązań pozostających do realizacji na kolejny rok, Parlament Europejski, Rada i Komisja 

uzgadniają, że będą ściśle monitorować poziom zobowiązań pozostających do realizacji, aby 

ograniczyć ryzyko utrudniania realizacji programów Unii z powodu braku środków na 

płatności pod koniec obowiązywania wieloletnich ram finansowych. 

 

Aby zapewnić kontrolowalny poziom i profil płatności we wszystkich działach, zasady 

dotyczące umorzeń stosuje się ściśle w odniesieniu do wszystkich działów, w szczególności 

zasady dotyczące umorzeń automatycznych. 

 

Podczas procedury budżetowej instytucje regularnie spotykają się, by wspólnie ocenić 

aktualną sytuację i prognozy wykonania budżetu w danym roku i w kolejnych latach. 

Spotkania takie przybierają formę specjalnych międzyinstytucjonalnych posiedzeń na 

właściwym szczeblu, przed którymi Komisja przedstawia szczegółowo aktualną sytuację, 

w podziale na poszczególne fundusze i państwa członkowskie, dotyczącą realizacji płatności, 

otrzymanych wniosków o zwrot kosztów i zmienionych prognoz. W szczególności, by 

zapewnić możliwość wypełniania przez Unię jej obowiązków finansowych wynikających 

z istniejących i przyszłych zobowiązań w latach 2014–2020 zgodnie z art. 323 TFUE, 

Parlament Europejski i Rada analizują i omawiają szacunki Komisji dotyczące wymaganego 

poziomu środków na płatności. 

 

 

________________ 
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Międzyinstytucjonalny numer 
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15997/13 

POLGEN 216 
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NOTA DO PUNKTU I/A 
Od: Sekretariat Generalny  
Do: Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 
Dotyczy: - Rozporządzenie Rady określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 

- Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, 
Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach 
budżetowych i należytego zarządzania finansami 

- Rozporządzenie Rady określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–
2020 i Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy 
w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami – oświadczenia 

= Przyjęcie 
 
 
1. W dniu 29 czerwca 2011 r. Komisja przedłożyła Radzie wspomniane powyżej: wniosek 

i projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego. 

 

2. W dniu 6 lipca 2012 r. Komisja przedłożyła zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020.  
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3. W dniu 4 września 2013 r. Komisja zatwierdziła projekt porozumienia 

międzyinstytucjonalnego w wersji zamieszczonej w dokumencie 11298/13 POLGEN 117 

CADREFIN 154, z zastrzeżeniem ostatecznej redakcji przez prawników lingwistów, oraz 

projekty oświadczeń zawarte w dokumencie 11961/13 ADD 1 POLGEN 135 CADREFIN 

180. 

 

4. W dniu 19 listopada 2013 r. Parlament Europejski wydał zgodę na projekt rozporządzenia 

Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020, w wersji zamieszczonej 

w dokumencie 11791/13 POLGEN 129 CADREFIN 170 (wraz z kolejnymi zmienionymi 

wersjami w językach: ET, SL, PT, FR, BG oraz DE) + COR 1, zatwierdził projekt 

Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 

w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego 

zarządzania finansami, w wersji zawartej w dokumencie 11838/13 POLGEN 130 CADREFIN 

172, i zatwierdził projekt wspólnych oświadczeń zawartych w dokumencie 11961/13 ADD 1 

POLGEN 135 CADREFIN 180. 

 

5. Komitet Stałych Przedstawicieli jest zatem proszony o zalecenie Radzie, by: 

 

− przyjęła rozporządzenie Rady określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–

2020, w wersji zamieszczonej w dokumencie 11791/7/13 REV 7; 

 

− zatwierdziła Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, 

Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach 

budżetowych i należytego zarządzania finansami, w wersji zawartej w dokumencie 

11838/13 POLGEN 130 CADREFIN 172; 

 

− zatwierdziła wspólne oświadczenia i uzgodniła wpisanie do protokołu Rady oświadczeń 

zamieszczonych w addendum do niniejszej noty. 

 

______________ 
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ROZPORZĄDZENIE RADY 

z dnia 

określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020  

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 312,  

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności 

jego art. 106a, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego1, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, 

                                                 
1 Zgoda z dnia … (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 



 

 

11791/7/13 REV 7   PAW/jaw 2 
 DQPG1  PL 
 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W ramach rocznych pułapów środków na zobowiązania w podziale na kategorie wydatków 

i rocznych pułapów środków na płatności ustanowionych niniejszym rozporządzeniem 

należy przestrzegać pułapów wyznaczonych w odniesieniu do zobowiązań i zasobów 

własnych w deyzji Rady 2007/436/WE, Euratom1*.  

(2) Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu przewidywalności 

w celu przygotowania i realizacji średnioterminowych inwestycji, należy wyznaczyć okres 

obowiązywania wieloletnich ram finansowych (WRF) na siedem lat począwszy od dnia 

1 stycznia 2014 r. Nie później niż w 2016 r. zostanie dokonany przegląd, po wyborach do 

Parlamentu Europejskiego. Pozwoli to instytucjom, w tym Parlamentowi Europejskiemu 

wybranemu w 2014 r., ponownie ocenić priorytety. Wyniki tego przeglądu należy 

uwzględnić przy ewentualnej korekcie niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do 

pozostałych lat WRF. Ustalenie to jest zwane dalej „przeglądem/rewizją”.  

(3) W kontekście śródokresowego przeglądu / śródokresowej rewizji WRF, Parlament 

Europejski, Rada i Komisja uzgodniły, że wspólnie przeanalizują, jaki byłby najlepszy 

czas trwania kolejnych WRF, zanim Komisja przedstawi swoje wnioski z myślą 

o zapewnieniu odpowiedniej równowagi między odpowiednimi kadencjami członków 

Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, a potrzebą stabilności cyklów 

programowania i przewidywalnością inwestycji. 

                                                 
1 Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów 

własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17). 
* Dz.U.: jeżeli nowa decyzja o zasobach własnych (2011/0183 (CNS)) zostanie przyjęta 

równocześnie z niniejszym rozporządzeniem, proszę zmienić odpowiednio odesłanie do tej 
nowej decyzji. 
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(4) Należy wprowadzić szczególną i jak największą elastyczność, aby umożliwić Unii 

wypełnienie jej zobowiązań zgodnie z art. 323 Trakatatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE).  

(5) Następujące instrumenty szczególne są niezbędne, by umożliwić Unii reakcję na określone 

nieprzewidziane okoliczności lub aby umożliwić finansowanie wyraźnie określonych 

wydatków, których nie można byłoby sfinansować w ramach pułapów dostępnych dla 

jednego lub kilku działów określonych w ramach finansowych, usprawniąc przez to 

procedurę budżetową: rezerwa na pomoc nadzwyczajną, Fundusz Solidarności Unii 

Europejskiej, Instrument Elastyczności, Europejski Fundusz Dostosowania do 

Globalizacji, margines na nieprzewidziane wydatki, specjalna elastyczność służąca 

przeciwdziałaniu bezrobociu osób młodych i zintensyfikowaniu badań naukowych oraz 

globalny margines na zobowiązania w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, 

w szczególności zatrudnienia młodzieży. Należy zatem wprowadzić szczegółowe przepisy 

umożliwiające zapisanie w budżecie środków na zobowiązania poza pułapami określonymi 

w WRF, jeżeli istnieje konieczność wykorzystania instrumentów szczególnych. 

(6) Jeżeli konieczne jest uruchomienie gwarancji z budżetu ogólnego Unii w odniesieniu do 

pożyczek udzielonych w ramach instrumentu wsparcia bilansu płatniczego 

lub europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej ustanowionych odpowiednio 

w rozporządzeniu Rady (WE) nr 332/20021 i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 407/20102, 

należy uruchomić niezbędną kwotę poza pułapami środków na zobowiązania i środków na 

płatności określonymi w WRF, przestrzegając jednocześnie pułapu zasobów własnych. 

                                                 
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 332/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. ustanawiające instrument 

średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich 
(Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 1). 

2 Rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski 
mechanizm stabilizacji finansowej (Dz.U. L 118 z 12.5.2010, s. 1). 
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(7) WRF należy określić w cenach z 2011 r. Należy także ustalić zasady dotyczące 

dostosowań technicznych WRF w celu przeliczenia dostępnych pułapów i marginesów. 

(8) WRF nie powinny uwzględniać pozycji budżetu finansowanych z dochodów 

przeznaczonych na określone cele w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE, Euratom) nr 966/20121 („rozporządzenie finansowe”). 

(9) Może zaistnieć konieczność rewizji niniejszego rozporządzenia w przypadku wystąpienia 

nieprzewidzianych okoliczności, których nie da się uwzględnić w ramach pułapów 

ustanowionych jako część WRF. Konieczne jest zatem wprowadzenie przepisów 

umożliwiających rewizję WRF w takich przypadkach. 

(10) Należy określić zasady na wypadek innych sytuacji, które mogą wymagać dostosowania 

lub rewizji WRF. Takie dostosowania lub rewizje mogą być związane z wykonaniem 

budżetu, działaniami łączącymi skuteczność funduszy z należytym zarządzaniem 

gospodarczym, zmianami Traktatów, kolejnymi rozszerzeniami, ponownym 

zjednoczeniem Cypru lub opóźnionym przyjęciem nowych przepisów regulujących 

określone obszary polityki. 

(11) Pulę środków finansowych na politykę spójności dla poszczególnych krajów ustala się na 

podstawie danych statystycznych i prognoz wykorzystanych w zaktualizowanym w lipcu 

2012 r. wniosku Komisji dotyczącym niniejszego rozporządzenia. Biorąc pod uwagę 

niepewność prognoz oraz skutki dla państw członkowskich, wobec których zastosowanie 

ma górny limit środków, oraz w celu uwzględnienia szczególnie trudnej sytuacji państw 

członkowskich dotkniętych kryzysem, w 2016 r. Komisja dokona przeglądu łącznej kwoty 

alokacji dla wszystkich państw członkowskich w na cel polityki spójności: „Inwestycje na 

rzecz wzrostu i zatrudnienia” na lata 2017–2020. 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 

25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1). 
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(12) Konieczne jest wprowadzenie przepisów określających ogólne zasady współpracy 

międzyinstytucjonalnej w zakresie procedury budżetowej. 

(13) Konieczne jest również wprowadzenie przepisów dotyczących szczegółowych zasad 

postępowania w przypadku dużych projektów infrastrukturalnych, których czas realizacji 

znacznie przekracza wyznaczony okres obowiązywania WRF. Konieczne jest wyznaczenie 

maksymalnych kwot wkładu z budżetu ogólnego Unii w te projekty, co pozwoli zapewnić, 

by nie miały one żadnego wpływu na inne projekty finansowane z tego budżetu.  

(14) Komisja powinna przedstawić wniosek w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych 

przed dniem 1 stycznia 2018 r., by umożliwić instytucjom przyjęcie go z wystarczającym 

wyprzedzeniem przed wejściem w życie kolejnych WRF. Niniejsze rozporządzenie 

powinno w dalszym ciągu mieć zastosowanie, jeżeli kolejne ramy finansowych nie zostaną 

przyjęte przed końcem okresu obowiązywania WRF określonych w niniejszym 

rozporządzeniu. 

(15) Przeprowadzono konsultacje z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym 

i Komitetem Regionów, które przyjęły swoje opinie1, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

                                                 
1 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku 

dotyczącego rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 
2014-2020 (Dz.U. C 229 z 31.7.2012, s. 32); opinia Komitetu Regionów „Nowe Wieloletnie 
Ramy Finansowe na okres po roku 2013” (Dz.U. C 391 z 18.12.2012, s. 31). 
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Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

Artykuł 1 

Wieloletnie ramy finansowe 

Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2014–2020 (dalej zwane „WRF”) określono w załączniku.  

Artykuł 2 

Śródokresowy przegląd / śródokresowa rewizja WRF 

Do końca 2016 r. Komisja przedstawi przegląd funkcjonowania WRF, z pełnym uwzględnieniem 

sytuacji gospodarczej w tym czasie oraz najnowszych prognoz makroekonomicznych. Temu 

obowiązkowemu przeglądowi będzie, w stosownych przypadkach, towarzyszyć wniosek 

ustawodawczy dotyczący rewizji niniejszego rozporządzenia zgodnie z procedurami określonymi 

w TFUE. Bez uszczerbku dla art. 7 niniejszego rozporządzenia pule środków finansowych 

wcześniej przydzielone poszczególnym krajom nie zostaną w drodze takiej rewizji zmniejszone. 
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Artykuł 3 

Przestrzeganie pułapów WRF 

1. Parlament Europejski, Rada i Komisja podczas każdej procedury budżetowej oraz przy 

wykonywaniu budżetu na dany rok zachowują zgodność z rocznymi pułapami wydatków 

określonymi w WRF.  

Podpułap działu 2 określony w załączniku ustala się bez uszczerbku dla elastyczności 

między dwoma filarami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Dostosowany pułap, który ma 

mieć zastosowanie do filara I WPR po przesunięciach środków między Europejskim 

Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a płatnościami bezpośrednimi, 

zostanie określony w odpowiednim akcie prawnym, a WRF zostaną odpowiednio 

dostosowane w drodze dostosowania technicznego przewidzianego w art. 6 ust. 1 

niniejszego rozporządzenia. 
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2. Instrumenty szczególne przewidziane w art. 9–15 zapewniają elastyczność WRF oraz 

zostają określone, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie procedury budżetowej. Środki 

na zobowiązania można zapisać w budżecie poza pułapami dla odpowiednich działów 

określonych w WRF, gdy konieczne jest wykorzystanie zasobów dostępnych w ramach 

rezerwy na pomoc nadzwyczajną, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, Instrumentu 

Elastyczności, Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, marginesu na 

nieprzewidziane wydatki, specjalnej elastyczności służącej przeciwdziałaniu bezrobociu 

osób młodych i zintensyfikowaniu badań naukowych oraz łącznego marginesu na 

zobowiązania w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, w szczególności 

zatrudnienia młodzieży, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2012/20021, 

rozporządzeniem (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady2* oraz 

porozumieniem międzyinstytucjonalnym między Parlamentem Europejskim, Radą 

i Komisją3**. 

3. Jeżeli konieczne jest uruchomienie gwarancji pożyczki zabezpieczonej z budżetu ogólnego 

Unii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 332/2002 lub rozporządzeniem (UE) nr 

407/2010, odbywa się to poza pułapami określonymi w WRF. 

                                                 
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające 

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3). 
2 Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 

2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (Dz.U. L 406 
z 30.12.2006, s. 1). 

* Dz.U.: jeżeli nowe rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji (2014-2020) (2011/0269 (COD)) zostanie przyjęte równocześnie z niniejszym 
rozporządzeniem, proszę zmienić to odesłanie na odesłanie do nowego rozporządzenia. 

3 Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 
z dnia … w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych 
i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C …). 

** Dz.U.: proszę wstawić datę dla dok. st 11838/13 i uzupełnić miejsce publikacji w przypisie. 
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Artykuł 4 

Przestrzeganie pułapu zasobów własnych 

1. W każdym roku w okresie objętym WRF obowiązuje zasada, że wymagana łączna kwota 

środków na płatności, po rocznym dostosowaniu i z uwzględnieniem wszelkich innych 

dostosowań i rewizji, jak również zastosowania art. 3 ust. 2 i 3, nie może skutkować taką 

stawką poboru zasobów własnych, która przekraczałaby pułap zasobów własnych 

określony zgodnie z decyzją 2007/436/WE, Euratom*. 

2. W razie potrzeby pułapy określone w WRF obniża się w drodze ich rewizji, aby zapewnić 

przestrzeganie pułapu zasobów własnych określonego zgodnie z decyzją 2001/436/WE, 

Euratom*. 

                                                 
* Dz.U.: jeżeli nowa decyzja o zasobach własnych (2011/0183 (CNS)) zostanie przyjęta 

równocześnie z niniejszym rozporządzeniem, proszę zmienić odpowiednio odesłanie do tej 
nowej decyzji. 
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Artykuł 5 

Łączny margines płatności 

1. Co roku, począwszy od 2015 r., w ramach dostosowań technicznych, o których mowa 

w art. 6, Komisja dostosowuje pułap płatności dla lat 2015–2020 w górę o kwotę 

odpowiadającą różnicy między dokonanymi płatnościami a określonym w wieloletnich 

ramach finansowych pułapem płatności na rok n-1. 

2. Roczne dostosowania nie mogą przekroczyć poniższych kwot maksymalnych (w cenach 

z 2011 r.) w latach 2018–2020 w porównaniu z pierwotnym pułapem płatności na dany 

rok: 

2018 - 7 mld EUR 

2019 - 9 mld EUR 

2020 - 10 mld EUR 

3. Wszelkie dostosowania w górę zostaną w pełni skompensowane odpowiednim obniżeniem 

pułapu płatności na rok n-1. 
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Artykuł 6 

Dostosowania techniczne 

1. Każdego roku Komisja, działając z wyprzedzeniem w stosunku do procedury budżetowej 

na rok n+1, dokonuje następujących dostosowań technicznych WRF: 

a) przeszacowania (w cenach z roku n+1) pułapów oraz całkowitych kwot środków na 

zobowiązania i środków na płatności; 

b) obliczenia marginesu dostępnego w ramach pułapu zasobów własnych określonego 

zgodnie z decyzją 2007/436/WE, Euratom*; 

c) obliczenia bezwzględnej kwoty marginesu na nieprzewidziane wydatki 

przewidzianego w art. 13; 

d) obliczenia łącznego marginesu na płatności przewidzianego w art. 5; 

e) obliczenia łącznego marginesu na zobowiązania przewidzianego w art. 14. 

2. Komisja dokonuje dostosowań technicznych, o których mowa w ust. 1, na podstawie 

stałego deflatora w wysokości 2 % rocznie.  

3. Komisja przekazuje wyniki dostosowań technicznych, o których mowa w ust. 1, i leżące 

u ich podstaw prognozy gospodarcze Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

                                                 
* Dz.U.: jeżeli nowa decyzja o zasobach własnych (2011/0183 (CNS)) zostanie przyjęta 

równocześnie z niniejszym rozporządzeniem, proszę zmienić odpowiednio odesłanie do tej 
nowej decyzji. 
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4. Bez uszczerbku dla art. 7 i 8, w stosunku do danego roku nie można dokonywać żadnych 

dalszych dostosowań technicznych ani w ciągu tego roku, ani na zasadzie ex-post w latach 

kolejnych. 

Artykuł 7 

Dostosowanie pul środków finansowych na politykę spójności 

1. W celu uwzględnienia szczególnie trudnej sytuacji państw członkowskich dotkniętych 

kryzysem, w 2016 r. Komisja – wraz z dostosowaniem technicznym na rok 2017 – dokona 

przeglądu łącznej kwoty środków przydzielonych wszystkim państwom członkowskim 

w obrębie celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w ramach polityki spójności 

na lata 2017–2020, wykorzystując metodę alokacji określoną w odnośnym akcie 

podstawowym w oparciu o najbardziej aktualne w tym momencie dostępne statystyki oraz 

porównania – w odniesieniu do państw członkowskich, dla których środki ograniczono – 

między skumulowanym PKB danego kraju odnotowanym w latach 2014 i 2015 a łącznym 

PKB danego kraju oszacowanym w 2012 r. Komisja dostosuje wspomnianą łączną kwotę 

przydzielonych środków, w każdym przypadku, w którym wystąpi łączna rozbieżność 

wynosząca ponad +/-5%. 

2. Wymagane dostosowania zostają rozłożone równo na lata 2017–2020, a odpowiadające im 

pułapy określone w WRF zostają odpowiednio zmienione. Pułapy płatności zostają 

również odpowiednio zmienione celem zapewnienia należytego rozłożenia w czasie 

w odniesieniu do środków na zobowiązania. 
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3. W dostosowaniu technicznym na rok 2017, po przeprowadzeniu śródokresowego 

przeglądu kwalifikalności państw członkowskich do otrzymania środków z Funduszu 

Spójności, który to przegląd został przewidziany w art. 90 ust. 5 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr ...1*, w przypadku gdy dane państwo 

członkowskie staje się nowym państwem kwalifikującym się do otrzymywania środków 

z Funduszu Spójności lub traci taką kwalifikowalność, Komisja dodaje wynikające ze 

stosownych obliczeń kwoty do środków przydzielonych danemu państwu członkowskiemu 

na lata 2017–2020 lub odejmuje je od tych środków.  

4 Wymagane dostosowania wynikające z ust. 3zostają rozłożone równo na lata 2017–2020, 

a odpowiadające im pułapy określone w WRF zostają odpowiednio zmienione. Pułapy 

środków na płatności również zostają odpowiednio zmienione celem zapewnienia 

należytego rozłożenia w czasie w odniesieniu do środków na zobowiązania. 

5. Łączny wynik netto dostosowań, o których mowa w ust. 1 i 3, niezależnie od tego czy 

będzie on dodatni czy ujemny, nie może przekroczyć 4 mld EUR.  

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr ... z dnia … ustanawiające 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006 (Dz.U. L …). 

* Dz.U. proszę wstawić datę i numer rozporządzenia w dok. PE-CONS 85/13 (2011/0276 
(COD)) i uzupełnić przypis. 
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Artykuł 8 

Dostosowania dotyczące działań łączących skuteczność funduszy z należytym zarządzaniem 

gospodarczym 

W przypadku gdy Komisja wycofuje zawieszenie zobowiązań budżetowych dotyczących 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kontekście działań łączących skuteczność 

funduszy z należytym zarządzaniem gospodarczym, Komisja, zgodnie z odnośnym aktem 

podstawowym, dokonuje przesunięcia zawieszonych zobowiązań na kolejne lata. Zawieszone 

zobowiązania z roku n nie mogą być ponownie ujmowane w budżecie później niż w roku n+3. 
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Rozdział 2 

INSTRUMENTY SZCZEGÓLNE 

Artykuł 9 

Rezerwa na pomoc nadzwyczajną 

1. Rezerwa na pomoc nadzwyczajną ma umożliwić szybkie reagowanie na szczególne 

potrzeby krajów trzecich w zakresie pomocy będące skutkiem zdarzeń, których nie można 

było przewidzieć w momencie uchwalania budżetu; jest przede wszystkim przeznaczona 

na operacje humanitarne, lecz również na cywilne zarządzanie kryzysowe i na ochronę 

ludności oraz – w razie potrzeby – na sytuacje szczególnej presji związanej z przepływami 

migracyjnymi na zewnętrznych granicach Unii,  

2. Roczną kwotę rezerwy ustala się na 280 mln EUR (w cenach z 2011 r.) i zgodnie 

z rozporządzeniem finansowym można ją wykorzystywać do roku n+1. Rezerwa ta zostaje 

zapisana w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa. W pierwszej kolejności wykorzystuje się 

część kwoty roczne wynikającą z lat poprzednich. Ta część rocznej kwoty z roku n, która 

nie zostanie wykorzystana w roku n+1, wygasa. 
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Artykuł 10 

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej 

1. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej ma umożliwiać szybką pomoc finansową w razie 

poważnych katastrof na terytorium państwa członkowskiego lub kraju kandydującego, 

zgodnie z definicją zawartą w odpowiednim akcie podstawowym. Pułap rocznej kwoty 

dostępnej w ramach tego funduszu wynosi 500 mln EUR (w cenach z 2011 r.). W dniu 

1 października każdego roku co najmniej jedna czwarta rocznej kwoty powinna pozostać 

dostępna w celu pokrycia potrzeb powstających do końca roku. Część rocznej kwoty, która 

nie została zapisana w budżecie, może zostać wykorzystana do roku n+1. W pierwszej 

kolejności wykorzystuje się część kwoty rocznej wynikającej z poprzedniego roku. Ta 

część rocznej kwoty z roku n, która nie zostanie wykorzystana w roku n+1, wygasa. 

2. W wyjątkowych przypadkach i jeżeli pozostające zasoby finansowe dostępne w ramach 

Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w roku wystąpienia katastrofy, zgodnie 

z definicją zawartą w odpowiednim akcie podstawowym, nie są wystarczające do pokrycia 

kwoty pomocy uważanej za niezbędną przez Parlament Europejski i Radę, Komisja może 

zaproponować, aby różnica została sfinansowana z kwoty przeznaczonej na rok następny. 
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Artykuł 11 

Instrument elastyczności 

1. Instrument Elastyczności ma umożliwić finansowanie w danym roku budżetowym i do 

wskazanej wysokości precyzyjnie określonych wydatków, których nie można było pokryć 

w ramach pułapów dostępnych w ramach co najmniej jednego innego działu. Pułap rocznej 

kwoty dostępnej na instrument elastyczności wynosi 471 mln EUR (w cenach z 2011 r.) 

2. Niewykorzystana część rocznej kwoty Instrumentu Elastyczności może zostać 

wykorzystana do roku n+3. W pierwszej kolejności wykorzystuje się część kwoty rocznej 

wynikającej z lat poprzednich według porządku chronologicznego. Ta część rocznej kwoty 

z roku n, która nie zostanie wykorzystana w roku n+3, wygasa. 

Artykuł 12 

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji 

1. Środki Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, którego cele i zakres 

działania zostały określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1927/2006*, nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach 

z 2011 r.).  

2. Środki Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zapisuje się w budżecie 

ogólnym Unii jako rezerwę.  

                                                 
* Dz.U.: jeżeli nowe rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do 

Globalizacji (2014-2020) (2011/0269 (COD)) zostanie przyjęte równocześnie z niniejszym 
rozporządzeniem, proszę zmienić to odesłanie na odesłanie do nowego rozporządzenia. 
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Artykuł 13 

Margines na nieprzewidziane wydatki 

1. Margines na nieprzewidziane wydatki, odpowiadający maksymalnie 0,03 % dochodu 

narodowego brutto Unii, ustanawia się poza pułapami WRF; ma to być ostateczny 

instrument umożliwiający działanie w nieprzewidzianych okolicznościach. Może on zostać 

uruchomiony wyłącznie w odniesieniu do budżetu korygującego lub budżetu rocznego. 

2. Kwota wykorzystywana z marginesu na nieprzewidziane wydatki w każdym roku nie 

przekracza maksymalnej kwoty przewidzianej w rocznym dostosowaniu technicznym 

wieloletnich ram finansowych i jest zgodna z pułapem zasobów własnych.  

3. Kwoty udostępniane dzięki uruchomieniu marginesu na nieprzewidziane wydatki są 

w pełni kompensowane w marginesach co najmniej jednego działu WRF na bieżący rok 

budżetowy lub kolejne lata budżetowe.  

4. Kwot w ten sposób kompensowanych nie uruchamia się w kontekście WRF. Skorzystanie 

z marginesu na nieprzewidziane wydatki nie może powodować przekroczenia łącznych 

kwot pułapów środków na zobowiązania i środków na płatności określonych w WRF na 

bieżący rok budżetowy i kolejne lata budżetowe. 
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Artykuł 14 

Globalny margines zobowiązań dotyczący wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, 

w szczególności zatrudnienia młodzieży 

1. Marginesy pozostawione poniżej pułapów WRF na środki na zobowiązania w latach 

2014-2017 stanowią łączny margines WRF na zobowiązania, który zostanie udostępniony 

poza pułapami określonymi w WRF na lata 2016–2020, przeznaczone na cele polityki 

związane z wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem, w szczególności zatrudnieniem 

młodzieży. 

2. Co roku, w ramach dostosowania technicznego przewidzianego w art. 6, Komisja oblicza 

dostępną kwotę. Łączny margines WRF lub jego część mogą zostać uruchomione przez 

Parlament Europejski i Radę w ramach procedury budżetowej na mocy art. 314 TFUE. 

Artykuł 15 

Szczególna elastyczność służąca przeciwdziałaniu bezrobociu osób młodych 

i zintensyfikowaniu badań naukowych 

Środki do kwoty 2 543 mln EUR (w cenach z 2011 r.) mogą zostać przeniesione na początek 

perspektywy finansowej, w latach 2014 i 2015, w ramach rocznej procedury budżetowej 

w odniesieniu do określonych celów polityk związanych z zatrudnieniem młodzieży, badaniami 

naukowymi, programem Erasmus, w szczególności w odniesieniu do praktyk zawodowych, oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw. Kwota ta jest w pełni kompensowana względem środków 

w ramach działów lub między działami tak, aby łączne pułapy roczne na lata 2014–2020 pozostały 

niezmienione, podobnie jak całkowity przydział środków na dział lub poddział w całym okresie. 
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Artykuł 16 

Wkład w finansowanie dużych projektów 

1. W ramach budżetu ogólnego Unii na lata 2014–2020 udostępnia się maksymalną kwotę 

w wysokości 6 300 mln EUR (w cenach z 2011 r.) na potrzeby europejskich programów 

w zakresie nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo). 

2. W ramach budżetu ogólnego Unii na lata 2014–2020 udostępnia się maksymalną kwotę 

w wysokości 2 707 mln EUR (w cenach z 2011 r.) na potrzeby projektu dotyczącego 

międzynarodowego eksperymentalnego reaktora termojądrowego (ITER). 

3. W ramach budżetu ogólnego Unii na lata 2014–2020 udostępnia się maksymalną kwotę 

w wysokości 3 786 mln EUR (w cenach z 2011 r.) na potrzeby programu Copernicus 

(europejskiego programu obserwacji Ziemi). 
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Rozdział 3 

REWIZJA 

Artykuł 17 

Rewizja WRF 

1. Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 2, art. 18-22 oraz art. 25, w przypadku wystąpienia 

nieprzewidzianych okoliczności WRF mogą zostać poddane rewizji przy zachowaniu 

zgodności z pułapem zasobów własnych określonym zgodnie z decyzją 2007/436/UE, 

Euratom*. 

2. Co do zasady, każdy wniosek dotyczący rewizji WRF zgodnie z ust. 1 zostaje 

przedstawiony i przyjęty przed rozpoczęciem procedury budżetowej na dany rok lub 

pierwszego roku w okresie, którego wniosek dotyczy. 

3. W przypadku każdego wniosku dotyczącego rewizji ram finansowych zgodnie z ust. 1 

analizuje się możliwości realokacji wydatków pomiędzy programami wchodzącymi 

w zakres działu, którego dotyczy rewizja, ze szczególnym uwzględnieniem 

przewidywanego niepełnego wykorzystania środków. Należy dążyć do tego, by znacząca 

kwota, wyrażona zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i jako odsetek nowych 

planowanych wydatków, mieściła się w ramach istniejącego pułapu dla danego działu. 

                                                 
* Dz.U.: jeżeli nowa decyzja o zasobach własnych (2011/0183 (CNS)) zostanie przyjęta 

równocześnie z niniejszym rozporządzeniem, proszę zmienić odpowiednio odesłanie do tej 
nowej decyzji. 
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4. W przypadku każdej rewizji WRF zgodnie z ust. 1 uwzględnia się możliwości 

skompensowania podniesienia pułapu dla jednego działu poprzez obniżenie pułapu innego 

działu. 

5. W przypadku każdej rewizji WRF zgodnie z ust. 1 utrzymuje się odpowiedni stosunek 

zobowiązań do płatności. 

Artykuł 18 

Rewizja związana z wykonaniem  

Powiadamiając Parlament Europejski i Radę o wynikach dostosowań technicznych WRF, Komisja 

przedstawia wszelkie wnioski w sprawie rewizji łącznej kwoty środków na płatności, jakie uzna za 

konieczne, w świetle wdrożenia, celem zapewnienia należytego zarządzania rocznymi pułapami 

płatności oraz, w szczególności, ich należytego rozłożenia w czasie w odniesieniu do środków na 

zobowiązania. Parlament Europejski i Rada podejmują decyzje w sprawie tych wniosków przed 

dniem 1 maja roku n. 
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Artykuł 19 

Rewizja w następstwie wprowadzenia nowych zasad lub programów odnoszących się 

do funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, 

Funduszu Migracji i Azylu oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

1. W przypadku przyjęcia po dniu 1 stycznia 2014 r. nowych zasad lub programów w ramach 

zarządzania dzielonego odnoszących się do funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego, Funduszu Migracji i Azylu oraz Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dokonuje się rewizji WRF celem przeniesienia na 

następne lata, powyżej odnośnych pułapów wydatków, środków przydzielonych, ale 

niewykorzystanych w 2014 r. 

2. Rewizję dotyczącą przeniesienia niewykorzystanych środków przydzielonych na 2014 r. 

przyjmuje się przed dniem 1 maja 2015 r. 

Artykuł 20 

Rewizja WRF w przypadku zmiany Traktatów  

Jeżeli w latach 2014-2020 do Traktatów zostaną wprowadzone zmiany mające wpływ na budżet, 

dokonuje się odpowiedniej rewizji WRF. 
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Artykuł 21 

Rewizja WRF w przypadku rozszerzenia Unii 

W przypadku przystąpienia lub przystąpień do Unii w latach 2014-2020 dokonuje się rewizji WRF 

w celu uwzględnienia potrzeb w zakresie wynikających z tego wydatków. 

Artykuł 22 

Rewizja WRF w przypadku ponownego zjednoczenia Cypru 

W przypadku ponownego zjednoczenia Cypru w latach 2014-2020 dokonuje się rewizji WRF 

w celu uwzględnienia kompleksowego rozwiązania sytuacji na Cyprze i dodatkowych potrzeb 

finansowych wynikających z ponownego zjednoczenia. 

Artykuł 23 

Współpraca międzyinstytucjonalna w procedurze budżetowej 

Parlament Europejski, Rada i Komisja (zwane dalej „instytucjami”) podejmują środki w celu 

ułatwienia realizacji corocznej procedury budżetowej.  

Instytucje współpracują ze sobą w dobrej wierze podczas całej procedury w celu uzgodnienia 

zajmowanych stanowisk. Instytucje na wszystkich etapach procedury współdziałają w ramach 

kontaktów na właściwym szczeblu międzyinstytucjonalnym, tak aby monitorować postępy prac 

i analizować stopień zbliżenia stanowisk. 
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Instytucje zapewniają jak największy stopień koordynacji ich odpowiednich harmonogramów prac 

w celu umożliwienia przeprowadzenia procedury w sposób spójny i sprzyjający zbliżeniu 

stanowisk, prowadzący do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii.  

Rozmowy trójstronne mogą być organizowane na wszystkich etapach procedury oraz z udziałem 

przedstawicieli różnych szczebli, w zależności od charakteru przewidywanej debaty. Każda 

instytucja zgodnie ze swoim regulaminem wewnętrznym wyznacza swoich przedstawicieli na każde 

posiedzenie, określa swój mandat negocjacyjny oraz z odpowiednim wyprzedzeniem informuje 

pozostałe instytucje o ustaleniach dotyczących posiedzenia. 

Artykuł 24 

Jedność budżetu 

Wszystkie wydatki i dochody Unii i Euratomu ujmuje się w budżecie ogólnym Unii zgodnie z art. 7 

rozporządzenia finansowego, w tym wydatki wynikające z wszelkich stosownych decyzji podjętych 

jednomyślnie przez Radę po konsultacji z Parlamentem Europejskim, w ramach art. 332 TFUE. 
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Artykuł 25 

Przejście do następnych wieloletnich ram finansowych 

Komisja przedstawi wniosek w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych przed dniem 

1 stycznia 2018 r. 

Jeżeli przed dniem 31 grudnia 2020 r. nie zostanie przyjęte rozporządzenie Rady określające nowe 

wieloletnie ramy finansowe, przedłuża się okres obowiązywania pułapów i innych przepisów 

dotyczących ostatniego roku objętego WRF do czasu przyjęcia rozporządzenia określającego nowe 

ramy finansowe. W przypadku przystąpienia nowego państwa członkowskiego do Unii 

Europejskiej po 2020 r. w razie potrzeby dokonuje się rewizji ram finansowych o przedłużonym 

okresie obowiązywania w celu uwzględnienia przystąpienia. 
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Article 26 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2014 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 

członkowskich. 

Sporządzono w ... dnia ... r.  

 W imieniu Rady 

 Przewodniczący 
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TABELA WIELOLETNICH RAM FINANSOWYCH (UE 28) 

(miliony EUR w cenach z 2011 r.) 

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Łącznie 
2014-2020 

. Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający 
włączeniu społecznemu 60 283 61 725 62 771 64 238 65 528 67 214 69 004 450 763 

: Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia 15 605 16 321  16 726 17 693 18 490 19 700 21 079 125 614 

: Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna 44 678 45 404 46 045 46 545 47 038 47 514 47 925 325 149 
2. Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne 55 883 55 060 54 261 53 448 52 466 51 503 50 558 373 179 
w tym: wydatki związane z rynkiem i płatności 
bezpośrednie 41 585 40 989 40 421 39 837 39 079 38 335 37 605 277 851 

3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo 2 053 2 075 2 154 2 232 2 312 2 391 2 469 15 686 
4. Globalny wymiar Europy 7 854 8 083 8 281 8 375 8 553 8 764 8 794 58 704 
5. Administracja  8 218 8 385 8 589 8 807 9 007 9 206 9 417 61 629 
w tym: wydatki administracyjne instytucji 6 649 6 791 6 955 7 110 7 278 7 425 7 590 49 798 
6. Wyrównania  27 0 0 0 0 0 0 27 

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 134 318 135 328 136 056 137 100 137 866 139 078  140 242 959 988 
jako procent DNB 1,03% 1,02% 1,00% 1,00% 0,99% 0,98% 0,98% 1,00% 

 
ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM 128 030 131 095 131 046 126 777 129 778 130 893 130 781 908 400 

jako procent DNB 0,98% 0,98% 0,97% 0,92% 0,93% 0,93% 0,91% 0,95% 
Dostępny margines 0,25% 0,25% 0,26% 0,31% 0,30% 0,30% 0,32% 0,28% 

Pułap zasobów własnych jako procent DNB 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 
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