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Budżet korygujący nr 6 do budżetu UE na 2018 r. 
Zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania 

zgodnie ze zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi 
wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne) 

Projekt budżetu korygującego nr 6/2018 (PBK nr 6/2018) ma na celu uaktualnienie po stronie dochodów i 
wydatków budżetu UE na 2018 r., aby uwzględnić bardziej aktualne prognozy gospodarcze. Głosowanie nad tym 
wnioskiem budżetowym zaplanowano na grudniowe posiedzenie plenarne. 

Kontekst 
W PKB 6/2018 Komisja Europejska proponuje po stronie wydatków, aby uwolnić środki na zobowiązania (-
48,7 mln EUR) i środki na płatności (-44,7 mln EUR) w liniach budżetowych dotyczących działu 1a 
„Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz 2 „Trwały wzrost gospodarczy: 
zasoby naturalne”. Te zmniejszenia odzwierciedlają dostosowanie linii budżetowych do najnowszych 
szacunków potrzeb. Ograniczenie środków dotyczy w większości (-46,6 mln EUR ze środków na 
zobowiązania i -43,3 mln EUR ze środków na płatności) umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych 
połowów i uwzględnia zaktualizowaną analizę negocjacji z krajami partnerskimi. 
Po stronie dochodów Komisja proponuje przede wszystkim dokonanie przeglądu prognozy tradycyjnych 
zasobów własnych (tj. ceł i opłat wyrównawczych w sektorze cukru), podstawy podatku od wartości 
dodanej (VAT) i podstawy dochodu narodowego brutto (DNB). Poza tym Komisja ponownie oblicza 
odpowiednie korekty Zjednoczonego Królestwa i ich finansowanie w odniesieniu do lat 2014 (kwota 
ostateczna) i 2017 (pierwsza aktualizacja) zgodnie z przepisami decyzji Rady 2014/335/UE, Euratom w 
sprawie systemu zasobów własnych. Wszystkie te zmiany mają wpływ na rozłożenie na poszczególne 
państwa członkowskie składek do budżetu Unii na poczet zasobów własnych.  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego (BUDG) przyjęła sprawozdanie 21 listopada 2018 r. W 
sprawozdaniu zatwierdzono stanowisko Rady w sprawie PBK 6/2018 i zalecono jego przyjęcie.  
Komisja Budżetowa z zadowoleniem przyjmuje fakt, że realizacja programów nabrała właściwego tempa i 
że potrzebne są jedynie niewielkie dostosowania. W sprawozdaniu zachęca się Komisję i państwa 
członkowskie do nadrobienia znacznych opóźnień we wdrażaniu, jakie nagromadziły się w latach 2015–
2017. Sprawozdanie komisji BUDG musi zostać poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym. 
 

Procedura budżetowa: 2018/2244(BUD); Komisja przedmiotowo właściwa: BUDG; Sprawozdawca: Siegfried Mureșan 
(PPE, Rumunia). 

 
 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0704/COM_COM(2018)0704_PL.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/2015-sfpa_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/2015-sfpa_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014D0335
https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2244(BUD)&l=en

	Kontekst
	Stanowisko Parlamentu Europejskiego

