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Zasoby własne Unii Europejskiej 
„System zasobów własnych” służy zapewnieniu finansowania polityki UE. Wprawdzie Rada 
Europejska obradująca w lutym 2013 r. zgodziła się jedynie na drobne zmiany w jego obecnym 
kształcie, jednak nowo powołana grupa wysokiego szczebla pod przewodnictwem Maria Montiego 
może ewentualnie utorować drogę do bardziej gruntownych reform. 

Podstawa prawna 
Artykuł 311 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) ma na celu zapewnienie Unii niezależności 
finansowej oraz stanowi, że budżet UE jest finansowany z zasobów własnych. Przepisy dotyczące systemu 
zasobów własnych określa Rada, stanowiąc jednomyślnie, zaś Parlament Europejski (PE) jedynie wyraża 
opinię w tej sprawie. Ponadto ta specjalna procedura ustawodawcza przewiduje wymóg ratyfikacji przez 
wszystkie państwa członkowskie. Środki wykonawcze dotyczące tego systemu również podlegają specjalnej 
procedurze ustawodawczej, przy czym w tym przypadku przewiduje ona zgodę PE, natomiast w Radzie – 
jedynie kwalifikowaną większość głosów.  

Obecny system 
Maksymalną kwotę zasobów dostępnych na płatności roczne (pułap zasobów własnych) ustalono na 
1,23% dochodu narodowego brutto (DNB) Unii, stanowiącego wskaźnik rocznej aktywności gospodarczej. 
W 2012 r. całkowite wpływy do budżetu Unii wyniosły 139,5 mld EUR, z czego: 12% z tradycyjnych zasobów 
własnych (głównie ceł); 11% z zasobów własnych opartych na podatku od wartości dodanej (VAT); 
71% z zasobów własnych związanych z DNB państw członkowskich; 6% z innych wpływów (np. takich jak 
podatki od wynagrodzeń pracowników UE oraz grzywny nakładane na przedsiębiorstwa za łamanie prawa 
konkurencji), które nie są klasyfikowane jako „zasoby własne”.  

Ponieważ budżet UE nie może wykazywać deficytu, zasoby oparte na DNB miały w założeniu służyć 
równoważeniu budżetu, jednak ich znaczenie z czasem rosło i obecnie stanowią one największą część 
całkowitej kwoty. Ponadto ze względu na skomplikowane przeliczenia statystyczne służące harmonizacji 
podstaw VAT w państwach członkowskich zasoby oparte na VAT są bardzo słabo powiązane z faktycznymi 
wpływami z VAT uzyskiwanymi w państwach członkowskich i niekiedy uznaje się je po prostu za dodatkową 
kategorię zasobów opartych na DNB. 

System określony w decyzji Rady (WE, EURATOM) 2007/436 zapewnia środki wystarczające do pokrycia 
planowanych wydatków UE. Jest jednak często krytykowany w związku z brakiem przejrzystości, 
wynikającym z kolejnych serii porozumień zawieranych przez państwa członkowskie od 1970 r. Wydaje się, 
że nowe porozumienia często prowadziły do dodatkowych komplikacji ogólnej koncepcji, np. w postaci 
mechanizmów korekcyjnych mających zastosowanie tylko do niektórych państw członkowskich w celu 
obniżenia ich składek (takich jak tzw. rabat Wielkiej Brytanii, który został wprowadzony w 1985 r. i okazał się 
de facto rabatem stałym, gdyż do jego zmiany wymagana jest jednomyślność).  

Dochody i wydatki: debata na temat zasady „słusznego zwrotu” („juste retour”)  
W ubiegłych latach dyskusje dotyczące budżetu UE zdawały się coraz bardziej koncentrować na równowadze 
budżetowej państw członkowskich, tj. na różnicy między kwotami, które każdy kraj wpłaca do budżetu UE, 
a kwotami, które z niego otrzymuje. Koncepcja ta wydaje się prosta, w rzeczywistości jest jednak 
kontrowersyjna i pozostawia szerokie pole do interpretacji. Panuje pogląd, że tę większą koncentrację na 
zasadzie „słusznego zwrotu” powoduje fakt, iż finansowanie budżetu UE w znacznym stopniu zależy od 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12010E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32007D0436
http://www.notre-europe.eu/media/etud41-en.pdf?pdf=ok
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zasobów pobieranych przez państwa członkowskie w formie składek krajowych, które państwa te chciałyby 
ograniczyć. Z kolei podejście oparte na zasadzie „słusznego zwrotu” może negatywnie wpływać na całość 
budżetu UE, gdyż promuje wykorzystywanie instrumentów wydatkowania zasilanych z przydzielonych z góry 
środków motywowanych geograficznie, nie zaś instrumentów o najwyższej wartości dodanej dla UE, oraz 
utrudnia zmiany w strukturze wydatków. 

Kampania Parlamentu na rzecz reformy 
Wprawdzie jeżeli chodzi o przyjmowanie budżetu rocznego, PE jest obecnie współprawodawcą na równi 
z Radą, ma jednak bardzo ograniczony wpływ na dochody budżetowe. Rezolucja z 2007 r. odzwierciedla 
krytyczną opinię PE o obecnym systemie zasobów własnych, która wynika ze złożonej i nieprzejrzystej dla 
obywateli UE struktury tego systemu. Ponadto system rozmija się z postanowieniami Traktatu zmierzającymi 
do zapewnienia niezależności finansowej UE, gdyż opiera się głównie na zasobach z budżetów krajowych. 
W rezolucji wezwano do przeprowadzenia reformy, w ramach której należałoby przede wszystkim poprawić 
system składek krajowych, a następnie zbadać, w jaki sposób wprowadzić „rzeczywiste” zasoby własne, nie 
zwiększając przy tym ogólnych wydatków publicznych czy też obciążenia podatkowego obywateli. PE zwrócił 
też uwagę na potrzebę pełnego poszanowania suwerenności podatkowej państw członkowskich. 

W toku negocjacji w sprawie budżetu na rok 2011 PE apelował o przedłożenie i przedyskutowanie wniosku w 
sprawie reformy. Parlament powołał specjalną komisję ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na 
rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r. W sprawozdaniu, które zgromadzenie plenarne przyjęło 
w czerwcu 2011 r., zwrócono uwagę na powiązanie między wydatkami UE a reformą jej finansowania, 
postulując jednocześnie bardziej przejrzysty, prostszy i sprawiedliwszy system zasobów własnych. 
W kolejnych rezolucjach powtórzono, że potrzebna jest gruntowna reforma i wprowadzenie nowych 
rzeczywistych zasobów własnych.  

2014-20: ograniczone zmiany 
W 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła wnioski dotyczące usprawnienia systemu, obejmujące: 
1) zniesienie zasobów opartych na VAT w ich obecnej formie z dniem 31 grudnia 2013 r.; 2) wprowadzenie 
dwóch nowych kategorii rzeczywistych zasobów własnych (zasobów z podatku od transakcji finansowych 
w 2014 r. oraz zasobów z podatku VAT w nowej i udoskonalonej formie do 2018 r.); 3) nowy system korekt 
tymczasowych (ryczałty na korzyść Niemiec, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii) zastępujący wszystkie 
obecne mechanizmy; 4) zmniejszenie (z 25% do 10%) odsetka tradycyjnych zasobów własnych, które 
państwa członkowskie zatrzymują jako koszty poboru. 

Parlament poparł wniosek Komisji dotyczący reformy, którego celem było zwiększenie roli rzeczywistych 
zasobów własnych w finansowaniu budżetu UE. Jednakże w toku negocjacji w sprawie wieloletnich ram 
finansowych (WRF) na lata 2014–2020 Rada Europejska obradująca w lutym 2013 r. zgodziła się jedynie na 
ograniczone zmiany w systemie zasobów własnych, takie jak:  

 obniżenie kosztów poboru przez państwa członkowskie tradycyjnych zasobów własnych z 25% do 
20%; oraz 

 przyznanie tymczasowych mechanizmów korekcyjnych Austrii, Danii, Niemcom, Holandii i Szwecji 
w formie ryczałtowych obniżek ich składek opartych na DNB i/lub w formie ograniczonej stawki 
poboru zasobów opartych na VAT.  

Zachowano rabat Wielkiej Brytanii. Rada Europejska uznała, że wprowadzenie nowego typu zasobów 
opartych na VAT w celu zastąpienia dotychczasowych wymaga dalszych prac, i zwróciła się do 11 państw 
członkowskich wspólnie pracujących nad wprowadzeniem podatku od transakcji finansowych w ramach 
wzmocnionej współpracy o rozważenie jego ewentualnego wykorzystania jako podstawy zasobów własnych. 

W lutym 2014 r. Rada opublikowała teksty aktów prawnych mających na celu wdrożenie konkluzji Rady 
Europejskiej: nową decyzję w sprawie zasobów własnych; rozporządzenie określające przepisy wykonawcze 
dotyczące systemu zasobów własnych; rozporządzenie określające sposoby udostępniania zasobów 
własnych. Przepisy wykonawcze wymagają zgody PE, natomiast w dwóch pozostałych przypadkach zasięga 
się jedynie jego opinii. Po przyjęciu i ratyfikacji przez państwa członkowskie nowa decyzja w sprawie 
zasobów własnych będzie obowiązywać z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2014 r. Proces ratyfikacji 
prawdopodobnie zajmie wiele miesięcy, jak pokazuje przykład obecnej decyzji, która obowiązuje od 
1 stycznia 2007 r., jednak weszła w życie dopiero 1 marca 2009 r. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PL&reference=P6-TA-2007-98
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0433&language=PL&ring=B7-2010-0683
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0433&language=PL&ring=B7-2010-0683
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PL&reference=P7-TA-2011-266
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0081&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0081&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130627/LDM_BRI(2013)130627_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130627/LDM_BRI(2013)130627_REV1_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135344.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-115_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-115_pl.htm
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0183(CNS)&l=en
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0184(APP)&l=en
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0185(CNS)&l=en
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0185(CNS)&l=en
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Grupa wysokiego szczebla ds. zasobów własnych 
We wspólnym oświadczeniu towarzyszącym uzgodnionym WRF na lata 2014–2020 Parlament, Rada i Komisja 
postanowiły powołać grupę wysokiego szczebla, której zadaniem jest utorowanie drogi do ewentualnych 
reform systemu finansowego. Przegląd systemu – określony na podstawie dotychczasowych i przyszłych 
analiz – opierać się będzie na następujących czterech głównych zasadach: 1) prostota; 2) przejrzystość; 
3) sprawiedliwość; 4) odpowiedzialność demokratyczna. Przewiduje się przeprowadzenie pierwszej oceny do 
końca 2014 r. oraz regularne posiedzenia w sprawie postępów prowadzone na szczeblu politycznym. 
Oczekuje się, że w 2016 r. parlamenty państw członkowskich dokonają oceny wyników ogólnego przeglądu. 
W tym samym roku, jednocześnie z planowanym przeglądem WRF na lata 2014–20, Komisja rozważy, czy 
wynik prac uzasadnia nowe inicjatywy w dziedzinie zasobów własnych, obejmujące ewentualną reformę 
finansowania budżetu UE w okresie kolejnych WRF. W lutym 2014 r. wszystkie trzy instytucje oficjalnie 
zainaugurowały działalność grupy, mianując jej przewodniczącym Maria Montiego, byłego premiera Włoch 
i byłego komisarza. Pierwsze posiedzenie grupy wysokiego szczebla odbyło się 3 kwietnia 2014 r. w Brukseli. 
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