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PL 

Budżet korygujący nr 10/2020 
Zwiększenie środków na płatności i inne dostosowania 

wydatków i dochodów  

Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie zmian do budżetu na rok 2020, zwiększając poziom środków 
na płatności związanych z „przesunięciem zbiorczym”, dostosowując stronę dochodów i zapisując w budżecie 
dostosowania wydatków związanych z Europejskim Funduszem Rolniczym Gwarancji i niektórymi agencjami 
zdecentralizowanymi. Ogólnym proponowanym skutkiem projektu budżetu korygującego nr 10/2020 
(PBK 10/2020) jest zwiększenie środków na płatności o 1 569,3 mln EUR. Parlament Europejski ma głosować nad 
stanowiskiem Rady w sprawie PBK nr 10/2020 podczas pierwszej grudniowej sesji plenarnej. 

Kontekst 
Parlament Europejski i Rada, jako władza budżetowa Unii Europejskiej, przyjmują roczny budżet Unii na 
podstawie wniosku Komisji Europejskiej, po zakończeniu rocznej procedury budżetowej UE. Po przyjęciu 
budżet roczny może zostać zmieniony w ramach tej samej procedury, na wniosek Komisji i po zatwierdzeniu 
przez Parlament i Radę.  

Wniosek Komisji Europejskiej 
W dniu 9 października 2020 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie zmiany budżetu UE na rok budżetowy 2020 ze względu na konieczność zwiększenia środków na 
płatności zgodnie ze zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków oraz innymi dostosowaniami 
wydatków i dochodów. Projekt budżetu korygującego nr 10/2020 ma na celu: zwiększenie poziomu 
środków na płatności (zgodnie ze zaktualizowanymi prognozami i po uwzględnieniu przesunięć 
przedstawionych Parlamentowi i Radzie na początku października w ramach „przesunięcia zbiorczego”); 
dostosowanie dochodów (wpływ różnic kursowych i dodatkowych pobranych grzywien); oraz włączenie 
do budżetu dalszych, ograniczonych dostosowań wydatków (środków Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji i niektórych agencji zdecentralizowanych (ESMA, EIOPA, EUNB i ELA). 

Całkowity wzrost środków na płatności (1 569,3 mln EUR) dotyczy działu 1a („Konkurencyjność na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”), działu 1b („Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna), działu 
2 („Trwały wzrost gospodarczy – zasoby naturalne” – zwiększenie środków na płatności o 750 mln EUR w 
celu uniknięcia spowolnienia wdrażania programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) i działu 4 („Globalny wymiar Europy” – zwiększenie środków na 
płatności w ramach globalnej reakcji UE na COVID-19 o ogółem 586 mln EUR) oraz pewnych oszczędności 
w dziale 1a (agencje). Ogólnym skutkiem po stronie dochodów jest zmniejszenie innych dochodów o 588 
mln EUR, związane z deprecjacją funta szterlinga, zrównoważone odpowiednim wzrostem wkładów 
opartych na DNB. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W dniu 28 października Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego (BUDG) omówiła wniosek Komisji. 
W projekcie sprawozdania sprawozdawczyni zaleciła zatwierdzenie wniosku; nie zgłoszono żadnej 
poprawki. W dniu 10 grudnia 2020 r. komisja zalecił zatwierdzenie stanowiska Rady w sprawie PBK 10/2020. 
Parlament ma głosować nad zatwierdzeniem stanowiska Rady podczas grudniowej sesji plenarnej. 
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Procedura budżetowa: 2020/0298(BUD); Komisja przedmiotowo właściwa: BUDG; Sprawozdawczyni: Monika 
Hohlmeier (PPE, Niemcy).  
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