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Budżet korygujący nr 3/2021:  
Nadwyżka za rok 2020 

Projekt budżetu korygującego nr 3/2021 (PBK 3/2021) do budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2021 ma 
na celu wprowadzenie jako dochodu w budżecie na rok 2021 nadwyżki wynikającej z wykonania budżetu na rok 
2020. Nadwyżka za 2020 r. wynosi prawie 1,77 mld euro (w porównaniu z 3,2 mld euro w 2019 r., 1,8 mld euro w 
2018 r. i 0,56 mld euro w 2017 r.). Wynika ona przede wszystkim z wyższych niż oczekiwano dochodów oraz 
niepełnego wykorzystania środków po stronie wydatków. Wprowadzenie tej nadwyżki spowoduje odpowiednie 
zmniejszenie wkładów państw członkowskich UE opartych na dochodzie narodowym brutto (DNB) do budżetu 
na rok 2021. Parlament Europejski ma głosować nad stanowiskiem Rady w sprawie PBK nr 3/2021 podczas 
lipcowej sesji plenarnej.  

Wniosek Komisji Europejskiej 
Zgodnie z wymogami określonymi w art. 18 ust. 3 w rozdziale 3 (tytuł II) rozporządzenia finansowego, PBK 
nr 3/2021 dotyczy wyłącznie nadwyżki za rok 2020. Komisja Europejska przedstawiła wniosek 15 kwietnia 
2021 r., w terminie 15 dni od przedłożenia tymczasowych sprawozdań finansowych. Wykonanie budżetu 
na 2020 r. wykazało nadwyżkę w wysokości 1768 mln EUR (dla porównania w 2019 r. nadwyżka wyniosła 
3218 mln EUR), na którą składają się dodatkowe dochody w wysokości 1647 mln EUR (2414 mln EUR w 2019 
r.) oraz niepełne wykorzystanie środków po stronie wydatków w budżecie UE w wysokości 121 300 497 EUR 
(803 mln EUR w 2019 r.). 
Jeśli chodzi o stronę dochodów, nadwyżka za 2020 r. wynika głównie z wyższego niż oczekiwano poboru 
należności celnych (1,36 mld EUR). Dodatkowe dochody z tytułu różnic kursowych (ponad 1 mld EUR) 
w mniejszym lub większym stopniu pokrywają niedobór zasobów własnych opartych na VAT i DNB (prawie 
1,2 mld EUR mniej niż w przyjętym budżecie). Nadwyżka z grzywien za łamanie unijnego prawa konkurencji, 
odsetek za zwłokę i innych płatności z tytułu kar była w 2020 r. stosunkowo niska (268 mln EUR 
w porównaniu z ponad 2,5 mld EUR w 2019 r.). 
Nadwyżka po stronie wydatków obejmuje natomiast niepełne wykonanie budżetu UE (221 mln EUR w 
porównaniu z 674 mln EUR w 2019 r.), anulowanie środków przeniesionych z poprzednich lat (107 mln EUR 
w porównaniu z 125 mln EUR w 2019 r.) oraz wahania kursów walutowych (207 mln EUR, ale tylko 3,6 mln 
EUR w 2019 r.). Wykonanie budżetu przez Komisję wyniosło 99,9 % zatwierdzonych środków na płatności. 
Niewykonane kwoty wyniosły 101 mln EUR, z czego 62 mln EUR w dziale 5 - Administracja, co wynikało z 
pandemii koronawirusa, która spowodowała zmniejszenie liczby podróży służbowych, spotkań, staży 
i rekrutacji. Niepełne wykorzystanie środków przez pozostałe instytucje UE wyniosło 120 mln EUR 
(w porównaniu z 82 mln EUR w 2019 r.).  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Sprawozdawca przedstawił swój projekt sprawozdania Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego 
(BUDG) na posiedzeniu 31 maja. Nie przedłożono żadnych poprawek. Komisja BUDG przyjęła 22 czerwca 
2021 r. swoje sprawozdanie w sprawie PBK 3/2021 i zaleciła zatwierdzenie stanowiska Rady w sprawie PBK 
3/2021 (przyjętego 21 czerwca 2021 r.). W sprawozdaniu tym podkreśla się, że wszystkie dostępne środki i 
niewykorzystane pieniądze w budżecie Unii, w tym nadwyżki, należy wykorzystać na pomoc najbardziej 
dotkniętym pandemią COVID-19. W sprawozdaniu wzywa się państwa członkowskie do przeznaczenia 
oczekiwanych obniżek wkładów opartych na DNB w całości na budżet działań związanych z 
przeciwdziałaniem skutkom pandemii koronawirusa oraz odbudową i zwiększaniem odporności Unii, 
zapewniając jednocześnie optymalny przydział środków. Parlament ma głosować nad wnioskiem i 
zatwierdzić stanowisko Rady w sprawie PBK nr 3/2021 podczas lipcowej sesji plenarnej. 
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