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Budżet korygujący nr 2 do budżetu UE na 2018
r.: nadwyżka z 2017 r.

Projekt budżetu korygującego nr 2/2018 (PBK nr 2/2018) uwzględnia w budżecie UE na 2018 r. nadwyżkę
wynikającą z wykonania budżetu na 2017 r. Jest ona rezultatem przede wszystkim wyższych niż oczekiwano
dochodów i niższych wydatków. Nadwyżka z 2017 r. wynosi 555 542 325 EUR. Zapisanie nadwyżki w budżecie
odpowiednio zmniejszy wkłady państw członkowskich do budżetu UE na 2018 r. Oczekuje się, że podczas sesji
lipcowej Parlament Europejski przeprowadzi głosowanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego PBK nr 2/2018.

Kontekst
PBK nr 2/2018 dotyczy wyłącznie nadwyżki z 2017 r. Został on zaproponowany przez Komisję Europejską w
dniu 13 kwietnia 2018 r., w ciągu 15 dni od przedstawienia tymczasowych sprawozdań finansowych pod
koniec marca 2018 r. Budżet na 2017 r. wykonano z nadwyżką w wysokości 555 542 325 EUR, na którą
składają się dodatkowe dochody w wysokości 338 578 242 EUR oraz niepełne wykorzystanie środków na
wydatki w budżecie UE w wysokości 216 964 083 EUR.
W odniesieniu do nadwyżki dochodów różnice w zasobach własnych stanowią 0,06 % prognozowanych
środków. Największa różnica w dochodach jest wynikiem wyższych niż przewidziane w budżecie wpływów,
głównie z tytułu kar za łamanie prawa konkurencji w UE. Jeśli chodzi o wykonanie budżetu UE przez
Komisję, w 2017 r. instytucja ta osiągnęła ten cel w 99,9 %. Niepełne wykorzystanie środków budżetowych
wynikało głównie z niepełnego wykorzystania rezerwy na pomoc nadzwyczajną, anulowania środków
przeniesionych z poprzednich lat oraz zmian kursów walutowych.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego (BUDG) przyjęła sprawozdanie w dniu 19 czerwca 2018 r.
Zaleciła ona przyjęcie PBK 2/2018. Przypomniała jednak, że niski poziom niepełnego wykorzystania
środków budżetowych na koniec roku był możliwy jedynie wskutek wcześniejszej obniżki płatności o
7 719,7 mln EUR, w ramach budżetu korygującego na przestrzeni 2017 r.
W związku z tym nadal występują znaczne opóźnienia w realizacji, w szczególności w poddziale 1b
„Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna”. Ponadto niektóre istotne zwiększenia środków na
zobowiązania w 2017 r. zostały w pełni sfinansowane w drodze przeniesienia płatności. Niektóre godne
uwagi przykłady działań sfinansowanych z niewykorzystanych płatności to Fundusz Solidarności Unii
Europejskiej, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Europejski Fundusz na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju. W sprawozdaniu odnotowano również stosunkowo wysoki poziom kar za
naruszenie prawa konkurencji, które zasiliły budżet UE w 2017 r. w wysokości łącznie 3 237 mln EUR.
Komisja Budżetowa uważa, że poza wszelkimi nadwyżkami wynikającymi z niepełnego wykorzystania
środków, należy zapewnić możliwość ponownego wykorzystania w budżecie UE wszelkich dochodów
wynikających z kar lub opóźnień w płatnościach bez odpowiedniego zmniejszenia wkładów państw
członkowskich UE opartych na DNB. Sprawozdanie zawiera ponowny apel o ustanowienie w budżecie UE
specjalnej rezerwy obejmującej nieprzewidziane dochody, aby zapewnić dodatkowe możliwości
wydatkowania, gdy zajdzie taka potrzeba. Oczekuje się, że sprawozdanie komisji BUDG zostanie poddane
pod głosowanie na lipcowym posiedzeniu plenarnym.

Procedura budżetowa: 2018/2057(BUD); Komisja przedmiotowo właściwa: BUDG; Sprawozdawca: Siegfried Mureșan
(PPE, Rumunia).
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