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Budżet korygujący 1/2021: pobrexitowa rezerwa 
dostosowawcza 

Projekt budżetu korygującego 1/2021 (PBK 1/2021) do budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2021 r., zmieniony 
przez Radę, służy ujęciu w rocznym budżecie Unii na 2021 r. prawie 1,698 mld EUR w cenach bieżących, zarówno 
w środkach na zobowiązania, jak i środkach na płatności. Celem PBK 1/2021 jest sfinansowanie płatności 
zaliczkowych wynikających z uruchomienia pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w 2021 r. Nowa pobrexitowa 
rezerwa dostosowawcza przeznaczona jest dla państw członkowskich UE i sektorów najbardziej dotkniętych 
negatywnymi konsekwencjami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Równolegle negocjowano 
rozporządzenie w sprawie pobrexitowej rezerwy dostosowawczej. Parlament Europejski ma głosować nad 
stanowiskiem Rady w sprawie PBK 1/2021 na wrześniowej sesji plenarnej, podczas której odbędzie się również 
głosowanie nad samym rozporządzeniem. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Na posiedzeniu w lipcu 2020 r. Rada Europejska postanowiła utworzyć nowy specjalny instrument o nazwie 
„pobrexitowa rezerwa dostosowawcza”, aby przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom brexitu w 
państwach członkowskich UE. Na sfinansowanie rezerwy przeznaczono 5 mld EUR (ceny z 2018 r.). 
Następnie Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego pobrexitową rezerwę 
dostosowawczą. 
Projekt budżetu korygującego 1/2021 zaproponowany przez Komisję 22 stycznia 2021 r. miał udostępnić 4 
mld EUR, zarówno w postaci środków na zobowiązania, jak i środków na płatności na sfinansowanie w 2021 
r. płatności zaliczkowych z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej. W trakcie negocjacji rozporządzenia w 
sprawie pobrexitowej rezerwy dostosowawczej zmienił się jednak harmonogram wieloletniego 
wydatkowania środków, chociaż całkowity przydział w wysokości 5 mld EUR pozostał bez zmian. W 
kompromisowym tekście rozporządzenia w sprawie pobrexitowej rezerwy dostosowawczej zapisano, że 
kwota płatności zaliczkowych w wysokości 4 mld EUR zostanie udostępniona i wypłacona w trzech ratach: 
1,6 mld EUR w 2021 r., 1,2 mld EUR w 2022 r. i 1,2 mld EUR w 2023 r. Pozostałe 1 mld EUR zostanie 
udostępnione w 2025 r. (wszystkie kwoty w cenach z 2018 r.).  
Rada w stanowisku w sprawie PBK 1/2021 dostosowuje przydział środków budżetowych na 2021 r. do 
porozumienia w sprawie rozporządzenia dotyczącego pobrexitowej rezerwy dostosowawczej i w związku 
z tym proponuje zapisanie w budżecie ogólnym Unii na 2021 r. 1,6 mld EUR w cenach z 2018 r., co 
odpowiada kwocie 1 697 933 000 EUR w cenach bieżących. Należy zauważyć, że Parlament zamierza 
głosować nad rozporządzeniem w sprawie pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w pierwszym czytaniu 
podczas tego samego posiedzenia plenarnego we wrześniu.  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego  
Sprawozdawca przedstawił projekt sprawozdania Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego (BUDG) 
na posiedzeniu 4 marca 2021 r. Złożono trzy poprawki. 31 sierpnia 2021 r. BUDG przyjęła sprawozdanie w 
sprawie PBK 1/2021 i zaleciła zatwierdzenie stanowiska Rady. W sprawozdaniu podkreślono, że rezerwa jest 
jednym z tematycznych instrumentów szczególnych w rozumieniu rozporządzenia w sprawie WRF na lata 
2021–2027. Przeznaczone na nią środki zapisano w budżecie poza pułapami wydatków określonymi w WRF. 
Parlament ma głosować nad wnioskiem i zatwierdzić stanowisko Rady w sprawie PBK 1/2021 na 
wrześniowej sesji plenarnej. 
 

Procedura budżetowa: 2021/0022(BUD); komisja przedmiotowo właściwa: BUDG; sprawozdawca: Pierre 
Larrouturou (S&D, Francja). 
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