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Czytanie przez Parlament budżetu UE na 2021 r.
Podczas pierwszej listopadowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma podjąć decyzję w sprawie poprawek do
stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu UE na 2021 r. Parlament przygotowuje czytanie w
nadzwyczajnej sytuacji braku porozumienia w sprawie przyszłych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata
2021–2027 oraz w kontekście dalekosiężnych konsekwencji kryzysu związanego z koronawirusem. W
sprawozdaniu przyjętym przez Komisję Budżetową anulowano wiele z zaproponowanych przez Radę redukcji
środków. Ponadto zaproponowano w nim znaczne zwiększenie wkładu z budżetu na 2021 r. w realizację
priorytetów Parlamentu, w szczególności 15 sztandarowych programów UE, zgodnie z trwającymi negocjacjami
w sprawie WRF.

Procedura budżetowa na 2021 r.
W dniu 27 lipca 2020 r. Komisja Europejska opublikowała projekt budżetu ogólnego UE na 2021 r.,
pierwszego w nowych WRF na lata 2021–2027. Projekt budżetu przewiduje kwotę 166,7 mld EUR w
środkach na zobowiązania i 163,5 mld EUR w środkach na płatności. Instrument na rzecz odbudowy UE po
kryzysie związanym z koronawirusem, Next Generation EU, ma na celu wzmocnienie niektórych programów
UE poprzez zaproponowane dodatkowe 211 mld EUR w środkach na zobowiązania jako dochód
przeznaczony na określony cel w budżecie na 2021 r. Ponieważ nie osiągnięto porozumienia w sprawie
nowych WRF, Komisja oparła projekt budżetu rocznego o swój własny wniosek dotyczący WRF,
zaktualizowany w dniu 27 maja 2020 r. W dniu 29 września 2020 r. Rada przyjęła czytanie projektu budżetu,
proponując zmniejszenie środków na zobowiązania do 162,9 mld EUR (- 2,3 % w stosunku do projektu
budżetu) i zwiększenie środków na płatności do 164,8 mld EUR (+ 0,8 %), aby pokryć konsekwencje wzrostu
poziomu płatności zaliczkowych dla programów w odniesieniu do okresu 2014–2020. Rada oznajmiła, że
czytanie jest „technicznym tłumaczeniem” stanowiska w sprawie WRF z posiedzenia Rady Europejskiej w
dniach 17–21 lipca. Rada twierdzi, że jej czytanie zostanie dopracowane dopiero po uzgodnieniu WRF i po
opublikowaniu przez Komisję listu w sprawie poprawek do projektu budżetu na 2021 r.,
odzwierciedlającego uzgodnione WRF.

Priorytety Parlamentu w budżecie Unii na 2021 r.
W dniu 14 października Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego (BUDG) przyjęła swoje poprawki
budżetowe do stanowiska Rady. W dniu 28 października komisja BUDG głosowała nad sprawozdaniem
wyjaśniającym decyzje Parlamentu. W sprawozdaniu potwierdzono priorytety Parlamentu,
odzwierciedlone w rezolucji Parlamentu z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ogólnych wytycznych
dotyczących przygotowania budżetu na rok 2021, w szczególności łagodzenie skutków pandemii
koronawirusa i wspieranie odbudowy, której podstawą będą Europejski Zielony Ład i transformacja
cyfrowa. Komisja BUDG sprzeciwia się większości cięć proponowanych przez Radę. Ponadto zwiększa ona
kwotę z pierwotnego wniosku Komisji Europejskiej o ponad 15 mld EUR w środkach na zobowiązania, czyli
do prawie 182 mld EUR. W sprawozdaniu proponuje się udostępnienie kolejnego 1,636 mld EUR w postaci
środków na zobowiązania na badania naukowe poprzez ponowne udostępnienie niewykorzystanych
środków na zobowiązania zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego. Sprawozdanie odnosi się
do rezolucji Parlamentu z dnia 16 września 2020 r., w której stwierdzono, że począwszy od 2021 r. należy
wprowadzić nowe zasoby własne, co jest kluczowym postulatem w negocjacjach w sprawie WRF. Ponadto,
zgodnie ze stanowiskiem negocjacyjnym Parlamentu w sprawie WRF, w sprawozdaniu proponuje się
zwiększenie o 14 mld EUR środków przeznaczonych na 15 sztandarowych programów UE. W sprawozdaniu
opowiedziano się również za bardziej szczegółową nomenklaturą budżetową umożliwiającą wzmocnienie
roli władzy budżetowej i bardziej przejrzysty nadzór nad wykorzystaniem funduszy.
Kolejne etapy procedury: przewodniczący Parlamentu, w porozumieniu z przewodniczącym Rady, zwołuje
posiedzenie komitetu pojednawczego. Okres pojednawczy trwający 21 dni potrwa do 7 grudnia 2020 r., a
pierwsze posiedzenie zaplanowano na 19 listopada.
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