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Budżet korygujący nr 4/2021: aktualizacja
dochodów

Projekt budżetu korygującego nr 4/2021 (PBK 4/2021) do budżetu ogólnego UE na 2021 r. aktualizuje obliczenia
dotyczące dochodów po wejściu w życie 1 czerwca 2021 r. decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 w sprawie
systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. PBK 4/2021 uwzględnia również zmienioną prognozę zasobów
własnych i innych dochodów w budżecie Unii na 2021 r. Parlament Europejski ma głosować nad stanowiskiem
Rady w sprawie PBK 4/2021 podczas drugiej październikowej sesji plenarnej.

Wniosek Komisji Europejskiej
Celem projektu budżetu korygującego nr 4/2021, zaproponowanego przez Komisję 2 lipca 2021 r., jest
aktualizacja strony dochodów w budżecie UE, aby uwzględnić zmiany prawne i najnowsze prognozy
gospodarcze. Po pierwsze, uwzględniono w nim wejście w życie 1 czerwca 2021 r. decyzji Rady (UE,
Euratom) 2020/2053 z 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (decyzja
w sprawie zasobów własnych 2020), mającej zastosowanie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. Po drugie,
dotyczy on aktualizacji prognoz zasobów własnych na potrzeby budżetu na 2021 r., uzgodnionych przez
Komitet Doradczy ds. Zasobów Własnych (ACOR) 26 maja 2021 r. Po trzecie, aktualizuje inne dochody, takie
jak wkład Zjednoczonego Królestwa, grzywny i inne.
Główne zmiany wprowadzone przez decyzję w sprawie zasobów własnych 2020 polegały na podwyższeniu
pułapów zasobów własnych, zwiększeniu udziału kosztów poboru zatrzymywanych przez państwa
członkowskie z tytułu ceł (25 % w porównaniu z 20 % w poprzedniej decyzji w sprawie zasobów własnych
z 2014 r.), zastosowaniu jednolitej stawki poboru w wysokości 0,3 % dla podatku od wartości dodanej (VAT)
bez wyjątków oraz uproszczeniu definicji podstawy VAT. W decyzji w sprawie zasobów własnych 2020
wprowadzono również nowe zasoby własne oparte na niepoddawanych recyklingowi odpadach
opakowaniowych z tworzyw sztucznych i uwzględniono zmodyfikowane obniżki brutto zasobów własnych
opartych na dochodzie narodowym brutto (DNB) w odniesieniu do niektórych państw członkowskich UE.
Dokładniej rzecz ujmując, PBK 4/2021 zmniejsza zasoby własne oparte na DNB; zmniejszenie to jest
zrównoważone głównie nowo wprowadzonymi zasobami własnymi związanymi z niepoddawanymi
recyklingowi odpadami opakowaniowymi z tworzyw sztucznych, na łączną kwotę 5,8 mld EUR. Ponadto
PBK 4/2021 dodaje prawie 396 mln EUR z grzywien i kar (głównie grzywny za naruszenie zasad konkurencji,
wynoszące 332 mln EUR). W PBK 4/2021 zmieniono podział całkowitych płatności na poczet zasobów
własnych między państwa członkowskie, zarówno w następstwie zmian w obliczeniach wprowadzonych w
decyzji w sprawie zasobów własnych 2020, jak i w zaktualizowanych prognozach wzrostu gospodarczego;
PBK 4/2021 zmniejsza roczne wkłady Zjednoczonego Królestwa związane z art. 140 ust. 4 i art. 148 umowy
o wystąpieniu o ponad 376 mln EUR do 6,8 mld EUR. Zgodnie z decyzją w sprawie zasobów własnych 2020
budżet korygujący przyznaje pięciu państwom członkowskim (Danii, Niemcom, Holandii, Austrii i Szwecji)
obniżki brutto ich rocznych wkładów opartych na DNB na łączną kwotę 7,7 mld EUR na 2021 r.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Sprawozdawca przedstawił swój projekt sprawozdania Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego
(BUDG) na posiedzeniu 31 sierpnia 2021 r. Zgłoszono jedną poprawkę. Komisja Budżetowa przyjęła
sprawozdanie w sprawie PBK 4/2021 27 września 2021 r. 34 głosami za, przy 2 głosach przeciw i 2 głosach
wstrzymujących się. W sprawozdaniu komisji BUDG zaleca się, aby Parlament zatwierdził stanowisko Rady.
Podkreślono w nim również szczególne zaangażowanie Parlamentu na rzecz dalszych nowych zasobów
własnych i ich wprowadzania w okresie objętym wieloletnimi ramami finansowymi 2021–2027, zgodnie z
planem działania określonym w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z grudnia 2020 r.
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W sprawozdaniu zauważono, że prognozy Komisji dotyczące dochodów opierają się na jej prognozie
gospodarczej z wiosny 2021 r., w której przewiduje się, że gospodarka Unii powróci do poziomu sprzed
kryzysu do końca 2022 r. Parlament ma głosować nad wnioskiem i zatwierdzić stanowisko Rady w sprawie
PBK 4/2021 na drugiej październikowej sesji plenarnej.

Procedura budżetowa: 2021/0193(BUD); Komisja przedmiotowo właściwa: BUDG; Sprawozdawca: Pierre
Larrouturou (S&D, Francja).

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip149_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip149_en.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0193(BUD)&l=en
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

