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Budżet korygujący nr 3/2020: Nadwyżka za rok
2019

Projekt budżetu korygującego nr 3/2020 do budżetu ogólnego na 2020 r. wprowadza nadwyżkę wynikającą z
wykonania budżetu na 2019 r. jako dochody w budżecie UE na rok 2020. Nadwyżka za rok 2019 r. wynosi ponad
3,2 mld EUR (w porównaniu z 1,8 mld EUR w 2018 r. i 0,56 mld EUR w 2017 r.). Wynika ona przede wszystkim z
wyższych niż oczekiwano dochodów i niższych wydatków. Włączenie nadwyżki odpowiednio zmniejszy wkład
brutto państw członkowskich (w tym Zjednoczonego Królestwa) do budżetu UE na 2020 r. Parlament Europejski
ma głosować nad stanowiskiem Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3/2020 podczas czerwcowej
sesji plenarnej.

Wniosek Komisji Europejskiej
Zgodnie z wymogami określonymi w art. 18 ust. 3 w rozdziale 3 (tytuł II) rozporządzenia finansowego,
projekt budżetu korygującego nr 3/2020 dotyczy wyłącznie nadwyżki za rok 2019. Komisja Europejska
przedstawiła wniosek w ten sprawie 15 kwietnia 2020 r., w terminie 15 dni od przedłożenia tymczasowych
sprawozdań finansowych pod koniec marca 2020 r. Wykonanie budżetu na 2019 r. wykazało nadwyżkę w
wysokości 3,218 mln EUR (dla porównania w 2018 r. nadwyżka wyniosła 1,803 mln EUR), na którą składają
się dodatkowe dochody w wysokości 2,414 mln EUR (1,274 mln EUR w 2018 r.) oraz niepełne wykorzystanie
wydatków w budżecie UE w wysokości 803 mln EUR (528 mln EUR w 2018 r.).
Z zestawienia wyników za 2019 r. wynika, że największa różnica (2,510 mln EUR) w dochodach została
wygenerowana przez wyższy niż oczekiwano przychód, głównie z grzywien za naruszenie unijnego prawa
konkurencji, odsetek za zwłokę, innych kar pieniężnych oraz odsetek od grzywien i innych kar finansowych.
Z drugiej strony dochody z zasobów własnych stanowiły 0,02 % prognozowanej kwoty. Na tę różnicę
składają się głównie następujące kwoty: niższe wpływy z tradycyjnych zasobów własnych (-107 mln EUR,
99,5 % prognoz) oraz wyższe dochody z różnic kursowych (77 mln EUR).
Nadwyżka po stronie wydatków obejmuje natomiast niepełne wykorzystanie budżetu UE (674,67 mln EUR),
anulowanie środków przeniesionych z poprzednich lat (125 mln EUR) oraz wahania kursów walut (3,6 mln
EUR). Wykonanie budżetu przez Komisję wyniosło 99,6 % zatwierdzonych środków na płatności.
Niewykorzystana kwota wyniosła 592,3 mln EUR, z czego 351,5 mln EUR z rezerwy na pomoc nadzwyczajną
oraz 94,5 mln EUR z rezerwy w dziale 3 „Bezpieczeństwo i obywatelstwo” wieloletnich ram finansowych
(WRF).
Niepełne wykorzystanie środków przez pozostałe instytucje UE dało kwotę 82 mln EUR (w porównaniu z 76
mln EUR w 2018 r., 83 mln EUR w 2017 r. i 103 mln EUR w 2016 r.).

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego (BUDG) przyjęła sprawozdanie dotyczące wniosku Komisji
w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3/2020 w dniu 28 maja 2020 r. i zaleciła zatwierdzenie
stanowiska Rady w sprawie tego projektu (przyjęte 6 maja 2020 r.). W sprawozdaniu tym komisja BUDG
apeluje o wykorzystanie wszystkich dostępnych środków i niewykorzystanych pieniędzy w budżecie Unii,
w tym nadwyżki, na pomoc finansową regionom i przedsiębiorstwom najbardziej dotkniętym pandemią
COVID-19. Komisja zwraca się do państw członkowskich, by przeznaczyły całość oczekiwanych obniżek
wkładów opartych na dochodzie narodowym brutto (DNB) wynikających z nadwyżki za rok 2019 r. na
budżet działań związanych z COVID-19, ze wskazaniem na działania na szczeblu Unii. W sprawozdaniu tym
komisja BUDG stwierdziła ponadto, że należy umożliwić ponowne wykorzystanie z budżetu Unii wszelkich
dochodów wynikających z grzywien za naruszenie zasad konkurencji lub z odsetek za zwłokę w
płatnościach bez zmniejszania o odnośną kwotę wkładów opartych na DNB. Komisja BUDG przypomina w
sprawozdaniu, że opowiedziała się za zwiększeniem proponowanej rezerwy Unii (łączny margines na
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zobowiązania) w kolejnych WRF o kwotę równą dochodom uzyskanym z grzywien i kar. Parlament ma
głosować nad wnioskiem i zatwierdzić stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr
3/2020 na czerwcowej sesji plenarnej.

Procedura budżetowa: 2020/2061(BUD); komisja przedmiotowo właściwa: BUDG; Sprawozdawczyni: Monika
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