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Czytanie przez Parlament projektu budżetu na
2018 r.
Podczas drugiego październikowego posiedzenia plenarnego Parlament Europejski ma
zadecydować, czy i w jaki sposób wprowadzić zmiany do stanowiska Rady w sprawie projektu
budżetu UE na 2018 r., przedstawionego przez Komisję Europejską. W sprawozdaniu przyjętym
przez Komisję Budżetową cofnięto wszystkie cięcia zaproponowane przez Radę. Ponadto
zwiększono w nim przydziały środków na rzecz szeregu programów priorytetowych Parlamentu,
związanych z trwałym wzrostem gospodarczym, zatrudnieniem – szczególnie zatrudnieniem
młodzieży – bezpieczeństwem i zmianą klimatu.

Procedura budżetowa na 2018 r.
W dniu 29 czerwca 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt budżetu UE na 2018 r. na łączną
kwotę 160,6 mld EUR w zobowiązaniach (+1,4 % w stosunku do 2017 r.) oraz 145,4 mld EUR w płatnościach
(+8 % w stosunku do 2017 r.).
W dniu 4 września 2017 r. Rada, jeden z organów władzy budżetowej, przyjęła czytanie projektu budżetu,
proponując zmniejszenie środków na zobowiązania do 158,9 mld EUR (-1 % w stosunku do projektu
budżetu), a środków na płatności do 144,4 mld EUR (-0,7 %). Parlament Europejski (PE), drugi organ władzy
budżetowej, ma 42 dni od otrzymania komunikatu Rady w sprawie jej czytania na jego zatwierdzenie lub
zmianę.

Sprawozdanie Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego
Po konsultacjach z wyspecjalizowanymi komisjami Parlamentu Komisja Budżetowa PE (BUDG) przedstawiła
obecnie swoje sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady (sprawozdawcy: Siegfried Mureşan, PPE, Rumunia
i Richard Ashworth, ECR, Zjednoczone Królestwo), które zostanie poddane pod dyskusję i głosowanie na
posiedzeniu plenarnym PE.
W sprawozdaniu komisji BUDG zwiększono pierwotną propozycję Komisji: zobowiązania do 162,6 mld EUR
(+1,2 % w stosunku do projektu budżetu), zaś płatności do 146,7 mld (+0,9 %). W sprawozdaniu wyrażono
sprzeciw wobec cięć dokonanych przez Radę, co odzwierciedla priorytety PE dotyczące przyszłorocznego
budżetu UE, uzgodnione w rezolucji z marca 2017 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących
przygotowania budżetu na rok 2018.
Oprócz cofnięcia wszystkich cięć proponowanych przez Radę komisja BUDG proponuje dodanie 1,9 mld EUR
w zobowiązaniach i 1,3 mld EUR w płatnościach do kwot przewidzianych w pierwotnym projekcie Komisji.
Komisja BUDG podkreśla swój sprzeciw wobec cięć na program „Horyzont 2020” i instrument „Łącząc
Europę”, związanych z EFIS, i uzupełnia środki dla tych dwóch programów. Zgodnie z tym samym priorytetem
w zakresie wspierania zatrudnienia i wzrostu gospodarczego komisja BUDG proponuje zwiększenie środków
na COSME, „Horyzont 2020”, Erasmus+, EaSI oraz Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Proponuje
się dodatkowe środki na działania m.in. w dziedzinie bezpieczeństwa, migracji i wsparcia dla uchodźców (np.
dodatkowe fundusze dla agencji w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz
skierowanie zasobów do państw trzecich w sąsiedztwie UE).
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Jeżeli Parlament Europejski nie zmieni stanowiska Rady lub nie podejmie decyzji w terminie do 27
października, budżet UE na 2017 r. zostanie uznany 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-dniowy okres
pojednawczy (w tym roku do dnia 20 listopada 2017 r.). W przypadku nieosiągnięcia porozumienia między
Parlamentem Europejskim a Radą na zakończenie tego okresu Komisja Europejska będzie zobowiązana do
przedstawienia nowego projektu budżetu.

Procedura budżetowa – art. 88 Regulaminu: 2017/2044(BUD); komisja przedmiotowo właściwa: BUDG;
sprawozdawcy: Siegfried Mureşan (PPE, Rumunia) – sekcja 3: Komisja oraz Richard Ashworth (ECR, Zjednoczone
Królestwo) – inne sekcje.
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