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Wytyczne Parlamentu dotyczące budżetu UE na
2021 r.: sekcja III – Komisja Europejska

Budżet UE na rok 2021 powinien być pierwszym budżetem w wieloletnich ramach finansowych (WRF) na lata
2021–2027. Parlament Europejski przyczynia się do przygotowania wniosków dotyczących budżetu Unii
Europejskiej na nadchodzący rok, przyjmując „wytyczne” dla niego. W przyjętym przez Komisję Budżetową
projekcie wytycznych przedstawiono priorytety Parlamentu w odniesieniu do budżetu Unii na rok 2021:
łagodzenie skutków epidemii Covid-19 i wspieranie naprawy, w oparciu o Europejski Zielony Ład i transformację
cyfrową. Oczekuje się, że Parlament przyjmie wytyczne podczas czerwcowej sesji plenarnej, przed przyjęciem
przez Komisję wniosku w sprawie projektu budżetu na 2021 r. zaplanowanym na 24 czerwca 2020 r.

Kontekst
Chociaż to Komisja Europejska ma prawo i obowiązek przedstawienia projektu budżetu na kolejny rok, oba
organy władzy budżetowej UE (Parlament Europejski i Rada) wnoszą swój wkład w okresie poprzedzającym
przedstawienie projektu. 18 lutego 2020 r. Rada przyjęła priorytety budżetu UE na 2021 r. W ostatnich latach
Parlament rozpoczynał roczną debatę budżetową i przyjmował wytyczne w marcu. Jednak w tym roku
wytyczne Parlamentu zostały przełożone na czerwiec z powodu kryzysu związanego z koronawirusem.
Przygotowaniom budżetu UE na 2021 r. towarzyszy duża niepewność spowodowana opóźnieniem w
negocjacjach w sprawie WRF na lata 2021–2027 oraz nieoczekiwanymi i daleko idącymi konsekwencjami
kryzysu związanego z koronawirusem.
W dniu 13 maja 2020 r., biorąc pod uwagę znaczne ryzyko, że negocjacje nie zostaną zakończone w terminie
umożliwiającym wejście w życie WRF w dniu 1 stycznia 2021 r., Parlament Europejski zwrócił się do Komisji
o szybkie przedstawienie wniosku w sprawie planu awaryjnego dotyczącego WRF, aby chronić
beneficjentów programów unijnych poprzez zapewnienie ciągłości finansowania i wdrażania. W dniu
15 maja 2020 r., przed przedstawieniem przez Komisję zmienionych wniosków w sprawie WRF na lata 2021–
2027 w dniu 27 maja, Parlament wezwał do opracowania ambitnych WRF i planu naprawy.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Komisja Budżetowa Parlamentu (BUDG) przyjęła sprawozdanie dnia 27 maja 2020 r. W sprawozdaniu
zaapelowano o to, by budżet Unii na rok 2021 był „pierwszym budżetem zaktualizowanych, zmienionych i
bardzo ambitnych WRF na lata 2021–2027”. Budżet na 2021 r. powinien umożliwić „łagodzenie skutków
epidemii Covid-19 i wspieranie naprawy, w oparciu o Europejski Zielony Ład i transformację cyfrową”. W
sprawozdaniu stwierdza się, że żadne państwo członkowskie UE nie może samo sfinansować szeroko
zakrojonego planu naprawy, aby stawić czoła kryzysowi związanemu z koronawirusem, oraz że plan
naprawy musi obejmować część inwestycyjną finansowaną z budżetu Unii od 2021 r. Ponadto w
sprawozdaniu podkreślono, że plan naprawy musi opierać się na Europejskim Zielonym Ładzie i
transformacji cyfrowej naszych społeczeństw. Zaznaczono również, że obecny kryzys nie powinien
ograniczać ambicji w dążeniu do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 r.
W sprawozdaniu przypomniano stanowisko, jakie Parlament zajął w sprawie WRF na lata 2021–2027 przed
kryzysem związanym z koronawirusem, w listopadzie 2018 r., a mianowicie że środki na zobowiązania
powinny zostać ustalone na poziomie 1 324,1 mld EUR w cenach z 2018 r., ale nalega, że w reakcji na
trwający kryzys trzeba przewidzieć znaczne dodatkowe środki.
W sprawozdaniu ponownie podkreślono, że ogólny pułap płatności musi uwzględniać zobowiązania
pozostające do spłaty na koniec 2020 r., które mają zostać uregulowane w ramach kolejnych WRF.
Przypominano, że Parlament zwrócił się do Komisji o przedstawienie planu awaryjnego dotyczącego WRF
w oparciu o automatyczne przedłużenie pułapów z 2020 r.
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Delegacja Parlamentu Europejskiego przyjmie wytyczne przyjęte na posiedzeniu plenarnym za podstawę
do dyskusji z Radą i Komisją Europejską na posiedzeniu trójstronnym w sprawie budżetu, które
zaplanowano na 16 lipca 2020 r.

Procedura budżetowa: 2019/2213(BUD); komisja przedmiotowo właściwa: BUDG; sprawozdawca: Pierre Larrouturou
(S&D, Francja).
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