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Wytyczne Parlamentu dotyczące budżetu UE na
2022 r.: sekcja III – Komisja Europejska

Budżet UE na rok 2022 będzie drugim budżetem w wieloletnich ramach finansowych (WRF) na lata 2021–2027.
Jest to również drugi rok funkcjonowania Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy zaplanowanego na
lata 2021–2023. Parlament Europejski przyczynia się do przygotowania wniosków dotyczących budżetu Unii
Europejskiej na nadchodzący rok, przyjmując „wytyczne” do niego. W projekcie wytycznych przyjętym przez
Komisję Budżetową 17 marca 2021 r. przedstawiono cele Parlamentu dotyczące budżetu Unii na 2022 r., gdzie
nadrzędnym priorytetem jest odbudowa po kryzysie związanym z koronawirusem. Oczekuje się, że Parlament
przyjmie wytyczne podczas drugiej marcowej sesji plenarnej, przed przyjęciem przez Komisję wniosku w sprawie
projektu budżetu na 2022 r. zaplanowanym późną wiosną.

Kontekst
Chociaż to Komisja Europejska ma prawo i obowiązek przedstawiania projektu budżetu na kolejny rok, oba
organy władzy budżetowej UE (Parlament Europejski i Rada) wnoszą swój wkład w okresie poprzedzającym
przedstawienie projektu. 16 lutego 2021 r. Rada przyjęła wytyczne dotyczące budżetu UE na 2022 r. W tym
roku Parlament, jak zwykle, rozpoczyna doroczną debatę budżetową, przedstawiając wytyczne, które mają
zostać przyjęte w marcu.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Komisja Budżetowa Parlamentu (BUDG) przyjęła sprawozdanie dnia 17 marca 2021 r. W sprawozdaniu
podkreślono potrzebę wykorzystania budżetu UE do wspierania odbudowy po kryzysie związanym z
koronawirusem, w kontekście szczególnej niepewności co do perspektyw gospodarczych. Jednocześnie
budżet UE na 2022 r. powinien pomóc Unii Europejskiej w sprostaniu wyzwaniom związanym ze zmianą
klimatu i transformacją cyfrową, koncentrując się na młodszym pokoleniu. Budżet na 2022 r. powinien
przyczynić się do ożywienia gospodarki europejskiej, pobudzenia zrównoważonych inwestycji oraz
wspierania utrzymania miejsc pracy i tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy. W sprawozdaniu położono
nacisk na Europejską Unię Zdrowotną z myślą o wzmocnieniu odporności UE w przypadku kryzysu
zdrowotnego. Odniesiono się w nim w szczególności do szczepień przeciwko COVID-19, profilaktyki,
leczenia i opieki nad chorymi na raka oraz do wspierania unijnych agencji zdrowia. Ponadto w
sprawozdaniu podkreślono znaczenie różnych polityk i programów UE dla odbudowy gospodarki.
Podkreślono w nim również znaczenie transformacji cyfrowej i centralną rolę budżetu UE w Europejskim
Zielonym Ładzie. Ponadto duży nacisk położono na bezpieczeństwo i ochronę obywateli europejskich oraz
zwalczanie zagrożeń dla bezpieczeństwa. W sprawozdaniu omówiono kilka kwestii przekrojowych w
budżecie Unii na 2022 r. Wezwano do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić pełną operacyjność
wszystkich nowych programów UE w 2022 r. Przypomniano też o potrzebie zapewnienia wystarczającego
poziomu płatności w budżecie na 2022 r., obejmującego zarówno nowo przyjęte programy, jak i
zakończenie poprzednich WRF. W sprawozdaniu wezwano do optymalnego wykorzystania elastyczności,
aby wzmocnić kluczowe programy UE i odpowiednio reagować na pilne potrzeby pojawiające się w
związku z kryzysem zdrowotnym COVID-19 i procesem odbudowy. Ponownie podkreślono, że Instrument
Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy znacznie wzmocni budżet UE w 2022 r. Wyrażono jednak
zaniepokojenie z powodu opóźnionego rozpoczęcia operacji zaciągania i udzielania pożyczek w ramach
tego instrumentu, ponieważ nowa decyzja w sprawie zasobów własnych, umożliwiająca te operacje, nie
weszła jeszcze w życie. W związku z tym podkreślono potrzebę pilnej ratyfikacji tej decyzji przez państwa
członkowskie.
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Delegacja Parlamentu Europejskiego przyjmie wytyczne przyjęte na posiedzeniu plenarnym za podstawę
do dyskusji z Radą i Komisją Europejską na pierwszym posiedzeniu trójstronnym w sprawie budżetu, które
zaplanowano na 13 kwietnia 2021 r.

Procedura budżetowa: 2020/2265(BUI); Komisja przedmiotowo właściwa: BUDG; Sprawozdawca: Karlo Ressler (PPE,
Chorwacja).
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