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Wieloletnie ramy finansowe na okres po 2020 r.
W maju 2018 r. Komisja Europejska ma przyjąć wniosek w sprawie nowych wieloletnich ram
finansowych (WRF) na okres po 2020 r. wraz z wnioskami w sprawie reformy systemu zasobów
własnych. Komisja Budżetowa PE (BUDG) przyjęła sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie
swojego stanowiska na temat przyszłych WRF, a także sprawozdanie w sprawie reformy zasobów
własnych. Oba teksty, mające być przedmiotem debaty podczas sesji plenarnej w marcu, określą
perspektywę Parlamentu zarówno w kwestii dochodów, jak i wydatków z budżetu UE, które zdaniem
Parlamentu powinny być traktowane w nadchodzących negocjacjach jako jeden pakiet.

Kontekst
WRF określają maksymalny poziom zasobów w poszczególnych „działach” (kategoriach wydatków UE) i
przedstawiają ogólny zarys priorytetów budżetowych UE na okres co najmniej pięciu lat. Obecne WRF na lata
2014–2020 wkraczają w fazę końcową i UE przygotowuje się do negocjacji w sprawie planu na okres po roku
2020. Przygotowania do następnych WRF muszą uwzględnić dwa kluczowe wyzwania: finansowe skutki
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE (deficyt dochodów w wysokości około 10 mld EUR rocznie) oraz
potrzebę zapewnienia dodatkowych środków na reagowanie na nowe wyzwania i priorytety w dziedzinie
bezpieczeństwa i obrony, ochrony granic zewnętrznych UE oraz polityki w dziedzinie azylu i migracji. Dyskusja
nad kolejnymi WRF ma miejsce w kontekście szerszej debaty na temat przyszłości UE oraz reformy budżetu
UE.

Procedura i harmonogram
Przyjęcie rozporządzenia w sprawie WRF wiąże się ze specjalną procedurą ustawodawczą (art. 312 Traktatu o
funkcjonowaniu UE) – Rada działa jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu, która wymaga bezwzględnej
większości głosów. Procedura rozpocznie się oficjalnie wraz z przedstawieniem wniosku przez Komisję. W
swoim sprawozdaniu komisja BUDG wzywa do szybkiego osiągnięcia porozumienia, jeszcze przed wyborami europejskimi
w maju 2019 r., co można postrzegać jako ambitny cel, biorąc pod uwagę, że negocjacje dotyczące obecnych WRF zajęły
około dwa i pół roku. Rada Europejska przeprowadziła wstępną wymianę poglądów podczas nieformalnego
posiedzenia w dniu 23 lutego 2018 r.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 22 lutego 2018 r. Komisja Budżetowa (BUDG) przyjęła sprawozdanie z własnej inicjatywy z myślą o
zapewnieniu wkładu Parlamentu w przygotowania kolejnych WRF i o ułatwieniu przyszłych negocjacji. W
sprawozdaniu przedstawiono oczekiwania PE dotyczące priorytetów finansowych UE i obowiązywania
kolejnych WRF, a także potrzeby większej elastyczności, obowiązkowego przeglądu śródokresowego oraz
zmian w zakresie specjalnych instrumentów i ogólnej struktury działów WRF. W sprawozdaniu podkreślono
konieczność utrzymania obecnych poziomów zasobów dla tradycyjnych obszarów polityki, takich jak
rolnictwo, rybołówstwo i polityka spójności. Wezwano do znacznego zwiększenia środków na programy
wspierające badania naukowe (+50 %), program Erasmus + (trzykrotne zwiększenie obecnych kwot),
inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (podwojenie obecnych kwot) oraz na wsparcie dla MŚP w
ramach programu COSME (podwojenie obecnych kwot) i instrument „Łącząc Europę”. Ponadto należy
przeznaczyć odpowiednie zasoby na działania i strategie polityczne związane z nowymi wyzwaniami w
dziedzinie bezpieczeństwa, obrony, migracji, kontroli granic i stabilności makroekonomicznej. Komisja BUDG
szacuje, że aby zapewnić wystarczające zasoby dla tych tradycyjnych i nowych priorytetów, pułap WRF
powinien wzrosnąć z obecnego 1,0 % do 1,3 % dochodu narodowego brutto UE. W sprawozdaniu stwierdzono,
że jednym ze sposobów na finansowanie tego zwiększenia byłyby nowe i „prawdziwe” zasoby własne UE.
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Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2017/2052(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: BUDG; Sprawozdawcy: Jan
Olbrycht (PPE, Polska), Isabelle Thomas (S&D, Francja). Zob. również notatkę „W skrócie” EPRS w sprawie
równoległego sprawozdania komisji BUDG.
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