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Budżet korygujący nr 7/2020 
Aktualizacja dochodów (zasoby własne) 

Celem projektu budżetu korygującego nr 7/2020 (PBK 7/2020) jest aktualizacja budżetu po stronie dochodów z 
uwzględnieniem ostatnich zmian sytuacji gospodarczej. Ze względu na pandemię koronawirusa perspektywy 
dla gospodarki europejskiej znacznie się zmieniły od czasu przyjęcia budżetu. W PBK 7 proponuje się następujące 
korekty po stronie dochodów w budżecie na 2020 r.: aktualizację szacunków tradycyjnych zasobów własnych, 
zasobów własnych opartych na podatku od wartości dodanej i dochodzie narodowym brutto. Dalsze 
aktualizacje dotyczą rabatu brytyjskiego, innych dochodów uwzględniających wpłacone grzywny i kary 
pieniężne do czerwca 2020 r., a także ujemne różnice kursowe. Parlament Europejski ma głosować nad 
stanowiskiem Rady w sprawie PBK nr 7/2020 podczas pierwszej październikowej sesji plenarnej.  

Wniosek Komisji Europejskiej  
6 lipca 2020 r. Komisja przyjęła PBK 7/2020, uwzględniając prognozę z wiosny 2020 r., zgodnie z którą 
oczekiwano, że gospodarka Unii skurczy się w tym roku o 7,5%. Komisja proponuje: 

 aktualizację szacunków tradycyjnych zasobów własnych (tj. ceł), a także zasobów własnych 
opartych na podatku od wartości dodanej (VAT) i dochodzie narodowym brutto (DNB): łączną 
kwotę netto ceł w 2020 r. prognozuje się obecnie na 18 507,3 mln EUR (po odliczeniu 20% kosztów 
poboru), co stanowi spadek o 16,47% w porównaniu z prognozowaną kwotą 22 156,9 mln EUR 
zawartą w budżecie na 2020 r. Łączną wartość nieograniczonej podstawy VAT dla UE w 2020 r. 
prognozuje się obecnie na 6 764 185,3 mln EUR, co stanowi spadek o 8,30% w porównaniu 
z prognozą z maja 2019 r., w której szacowano ją na 7 376 556,2 mln EUR. Łączną wartość podstawy 
DNB dla UE w 2020 r. prognozuje się na 15 480 146,9 mln EUR, co stanowi spadek o 8,88% 
w porównaniu z prognozą z maja 2019 r., w której szacowano ją na 16 988 025,0 mln EUR. 
Zmniejszenie dochodów z ceł i VAT jest zrównoważone proponowanym zwiększeniem zasobów 
opartych na DNB o 5533 mln EUR; 

 aktualizację rabatu brytyjskiego: korekta nierównowagi budżetowej na rzecz Zjednoczonego 
Królestwa (rabatu brytyjskiego), która ma zostać zapisana w PBK 7, dotyczy lat 2015, 2016, 2017, 
2018 i 2019. Aktualizacja rabatów za lata 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 wynika głównie z aktualizacji 
podstaw VAT i DNB, ogłoszonych przez państwa członkowskie jesienią 2019 r. W aktualizacji rabatu 
za lata 2018 i 2019 uwzględnia się także wydatki na rzecz państw członkowskich za odpowiednio 
2018 i 2019 r.; 

 uwzględnienie wpłaconych grzywien i kar pieniężnych do czerwca 2020 r.: wstępna prognoza z 
budżetu na 2020 r. (100 mln EUR) zostaje zwiększona o 118 mln EUR. W związku z tym składki 
państw członkowskich do budżetu UE na poczet zasobów własnych zostaną zmniejszone; 

 aby zrekompensować ujemne różnice kursowe (od stycznia do czerwca 2020 r., łącznie –400,6 mln 
EUR), Komisja proponuje utworzenie nowej linii budżetowej w tytule 3 – art. 390 „Korekty związane 
z różnicami kursowymi w odniesieniu do zasobów własnych”. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
22 września 2020 r. Komisja Budżetowa (BUDG) przyjęła sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady (przyjęte 
4 września 2020 r.) bez żadnych poprawek. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym zaplanowano na 
pierwszą sesję plenarną w październiku. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0424
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/com424final_-_en_-_dab_7_2020_budgetary_annex.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0163_EN.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10430-2020-INIT/pl/pdf
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Procedura budżetowa: 2020/1999(BUD); komisja przedmiotowo właściwa: BUDG; sprawozdawczyni: Monika 
Hohlmeier (PPE, Niemcy). 
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