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Porozumienie pojednawcze w sprawie budżetu UE
na 2018 r.
W dniu 18 listopada negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady osiągnęli wstępne porozumienie
w sprawie budżetu UE na rok 2018. Oczekuje się, że wspólny tekst, który przewiduje łączne
zobowiązania w wysokości 160,11 mld EUR i łączne płatności w wysokości 144,68 mld EUR, zostanie
przyjęty przez Radę, a następnie poddany pod głosowanie w Parlamencie na posiedzeniu plenarnym
podczas drugiej sesji listopadowej.

Wynik postępowania pojednawczego
Kwoty uzgodnione we wspólnym tekście są zbliżone do kwot w projekcie budżetu zaproponowanym przez Komisję
Europejską, które podczas odnośnych czytań w tym roku zostały obniżone przez Radę i podwyższone przez
Parlament Europejski (szczegóły poniżej). Jednak w porównaniu z projektem budżetu, zaproponowanym przez
Komisję w lipcu 2017 r., zasilono niektóre działy, a część środków została ponownie przydzielona, w przeważającej
mierze zgodnie z priorytetami Parlamentu Europejskiego przedstawionymi w rezolucji z marca 2017 r. w sprawie
ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2018 oraz potwierdzonymi na posiedzeniu
plenarnym Parlamentu podczas czytania projektu budżetu na 2018 r.

Zrównoważony wzrost, zatrudnienie, bezpieczeństwo i zmiana klimatu
Podczas czytania budżetu UE na 2018 r. przez Parlament (w październiku 2017 r.) szczególną uwagę zwrócono na
takie obszary jak zrównoważony wzrost, miejsca pracy, w szczególności zatrudnienie młodzieży, bezpieczeństwo
oraz zmiana klimatu. W porozumieniu pojednawczym potwierdzono podwyższenie środków na zobowiązania w
tych obszarach ponad kwoty zapisane w projekcie budżetu. W dziale 1a, który dotyczy konkurencyjności na rzecz
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, podwyższono środki przeznaczone na następujące programy: „Horyzont
2020” (+110 mln EUR), Erasmus+ (+24 mln EUR) i COSME (+15 mln EUR). W dziale 1b, poświęconym spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, do kwoty 350 mln EUR zwiększono budżet przeznaczony na inicjatywę na
rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Uzgodniono także wspólne oświadczenie oraz jednostronne oświadczenie Komisji
w sprawie zakresu dalszych podwyżek środków na tę inicjatywę poprzez przyjęcie budżetu korygującego. W dziale
2, który dotyczy zrównoważonego wzrostu i zasobów naturalnych, podwyższono środki w następujących liniach
budżetowych: młodzi rolnicy (+34 mln EUR), klimat (+95 mln EUR) oraz magazynowanie mleka (+2 mln EUR). W
dziale 3 obejmującym kwestie bezpieczeństwa i obywatelstwa podwyższono środki budżetowe przeznaczone dla
trzech agencji, mianowicie dla Europolu (+3,7 mln EUR), Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (+5 mln
EUR) i Eurojustu (+1,8 mln EUR), a także wzmocniono budżet programu „Kreatywna Europa” (+3,5 mln EUR). W
dziale 4, poświęconym globalnemu wymiarowi Europy, fundusze przedakcesyjne dla Turcji obniżono o 105 mln EUR,
a dalsze 70 mln EUR przeniesiono do rezerwy w oczekiwaniu na poprawę w dziedzinie praworządności, demokracji,
praw człowieka i wolności prasy. Podwyższenie środków uzgodniono w przypadku europejskiego instrumentu
sąsiedztwa dla krajów Południa (+34 mln EUR), instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju (+20 mln
EUR), instrumentu sąsiedztwa dla regionu wschodniego (+10 mln EUR), instrumentu pomocy przedakcesyjnej dla
Bałkanów (+10 mln EUR) i Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na
Bliskim Wschodzie (+6 mln EUR), a także na rzecz komunikacji strategicznej (+3 mln EUR) i dla społeczności Turków
cypryjskich (+2 mln EUR). W dziale przeznaczonym na administrację dla wszystkich instytucji przywrócono kwoty
zaproponowane przez Komisję. Parlament i Rada uzgodniły uruchomienie w 2018 r. instrumentu elastyczności na
kwotę 837,2 mln EUR w środkach na zobowiązania, które zostaną przydzielone do działu 3. Z łącznego marginesu
na zobowiązania do działu 1a i 1b przydzielono kwotę w wysokości 1,11 mld EUR. Jeżeli chodzi o płatności, kwoty
zaproponowane w projekcie Komisji zostały na ogół przywrócone lub dostosowane w taki sposób, aby odpowiadały
zmianom w zobowiązaniach. Obniżono je w dziale 2 z uwagi na wyższe dochody przeznaczone na określony cel oraz
w dziale 1b zgodnie z czytaniem w Radzie oraz na podstawie zapewnienia Komisji, że kwoty te będą wystarczające.
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Od daty zawarcia porozumienia Parlament Europejski i Rada mają 14 dni na zatwierdzenie wspólnego tekstu. Jeżeli
obydwie instytucje zatwierdzą tekst, przewodniczący Parlamentu Europejskiego złoży podpis pod budżetem i uzna go
za ostatecznie przyjęty. Jeżeli Parlament odrzuci wspólny tekst, Komisja będzie musiała przedłożyć nowy projekt
budżetu. Jeżeli tekst zostanie odrzucony przez Radę, Parlament mimo wszystko może podjąć decyzję o zatwierdzeniu
go.

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

Procedura budżetowa na rok 2018 – fakty i liczby
Lipiec 2017 r.: przedłożenie przez Komisję Europejską projektu budżetu UE na rok 2018.
Wrzesień 2017 r.: formalne przyjęcie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu UE na 2018 r.
Październik 2017 r.: poprawki Parlamentu Europejskiego do stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu UE na
2018 r.
Październik 2017 r.: wprowadzenie przez Komisję Europejską modyfikacji do wniosku w sprawie budżetu UE na
kolejny rok w formie listu w sprawie poprawek (AL) 1/2018.
Listopad 2017 r.: w ramach postępowania pojednawczego negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady
uzgadniają wspólny tekst (przy uwzględnieniu listu w sprawie poprawek AL1/2018) oraz projekt budżetu
korygującego (DAB 6/2017).
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