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Czytanie przez Parlament projektu budżetu na
2017 r.
W dniu 26 października 2016 r. Parlament Europejski ma zadecydować, czy i w jaki sposób
wprowadzić zmiany do stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu UE na 2017 r.,
przedstawionego przez Komisję Europejską. W sprawozdaniu przygotowanym przez Komisję
Budżetową cofnięto wszystkie cięcia zaproponowane przez Radę we wrześniu, a także zwiększono
przydziały środków w szeregu obszarów priorytetowych. Ponadto w projekcie rezolucji umieszczono
budżet UE na 2017 r. w kontekście omawianej obecnie rewizji wieloletnich ram finansowych, z
uwzględnieniem szerszych wyzwań, przed którymi stoi Unia Europejska.

Procedura budżetowa 2017
W dniu 30 czerwca 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt budżetu UE na 2017 r. na łączną kwotę
157,7 mld EUR w zobowiązaniach (+1,7 % w stosunku do 2016 r.) oraz 134,9 mld EUR w płatnościach (-6,3 %
w stosunku do 2016 r.). Komisja tłumaczyła niższy poziom proponowanych płatności powolnym
rozpoczęciem realizacji programów spójności. We wrześniu 2016 r. Rada przyjęła swoje czytanie projektu
budżetu, w którym zaproponowała zmniejszenie środków na zobowiązania do 156,4 mld EUR, a środków na
płatności do 133,8 mld EUR (w obu przypadkach -0,8 % w stosunku do projektu budżetu). Zdaniem Rady
proponowane cięcia dotyczą obszarów, w których dane Komisji przeceniają rzeczywiste potrzeby. Parlament
Europejski (PE), drugi organ władzy budżetowej, ma 42 dni od otrzymania komunikatu Rady w sprawie jej
czytania na jego zatwierdzenie lub jego zmianę.

Sprawozdanie Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego
Po konsultacji ze wszystkimi właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego Komisja Budżetowa PE
(BUDG) przedłożyła swoje sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady (sprawozdawcy: Jens Geier, S&D,
Niemcy; i Indrek Tarand, Verts/ALE, Estonia) na posiedzenie plenarne. W tekście tym zwiększono
zobowiązania do 161,8 mld EUR (+2,6 % w stosunku do projektu budżetu), zaś płatności do 136,8 mld EUR
(+1,4 %). Krytykując podejście Rady, w sprawozdaniu odzwierciedlono priorytety PE dotyczące
przyszłorocznego budżetu (przyjęte na posiedzeniu plenarnym w rezolucji z marca 2016 r.) oraz drugiej
połowy wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014-2020 (rezolucja z lipca 2016 r.).
Poza cofnięciem wszystkich cięć przewidzianych w czytaniu Rady komisja BUDG proponuje zapewnić
dodatkowe 4,13 mld EUR w zobowiązaniach oraz 1,9 mld EUR w płatnościach w stosunku do pierwotnych
danych liczbowych. Z jednej strony zwiększenia środków dotyczą funduszy dla młodzieży, tworzenia miejsc
pracy i wzrostu gospodarczego (np. inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Erasmus +, Europejski
program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych, program „Horyzont 2020” w zakresie badań
naukowych i rozwoju oraz instrument „Łącząc Europę” na rzecz projektów infrastrukturalnych). Z drugiej
strony proponuje się dodatkowe środki na działania w dziedzinie migracji, azylu i bezpieczeństwa (np. środki
dla takich agencji jak Europol, Eurojust i Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu; środki skierowane do
państw trzecich w regionie Morza Śródziemnego w ramach europejskiego instrumentu sąsiedztwa oraz
przydziały środków na pomoc humanitarną). Wsparcie uzyskuje również pakiet środków nadzwyczajnych w
sektorze mleczarskim o wartości 0,6 mld EUR.
W sprawozdaniu wzywa się do pełnego wykorzystania instrumentów elastyczności i najlepszego
wykorzystania śródokresowego przeglądu/rewizji WRF na lata 2014–2020, mając na uwadze silną presję,
jaką kryzysy nieustannie wywierają na działy „Bezpieczeństwo i obywatelstwo” oraz „Globalna Europa”. Już
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w 2013 r., w związku z obawami, że WRF mogą nie mieć wystarczających zasobów na realizację celów UE, PE
uzależnił swoją zgodę od przeprowadzenia śródokresowego przeglądu/rewizji. We wniosku złożonym przez
Komisję we wrześniu 2016 r. nie zmieniono ogólnych zasobów, ale wzmocniono przepisy w zakresie
elastyczności. Komisja proponuje również przesunięcie niewykorzystanych marginesów WRF na obszary
priorytetowe.

Jeżeli PE nie zmieni stanowiska Rady lub nie podejmie decyzji w terminie do 27 października, budżet UE na 2017 r.
uznaje się za przyjęty w brzmieniu zgodnym z czytaniem w Radzie. Jednak w praktyce nigdy nie miało to miejsca.
W przypadku poprawek do stanowiska Rady w pierwszym czytaniu (i gdy każda instytucja podtrzymuje swoje
stanowisko) ma miejsce 21-dniowa procedura pojednawcza (w tym roku do dnia 17 listopada). W przypadku
nieosiągnięcia porozumienia między PE a Radą na zakończenie procedury pojednawczej, Komisja Europejska jest
zobowiązana do przedstawienia nowego projektu budżetu.
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