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STRESZCZENIE 

Kontekst 

Od czasu, gdy dziesięć lat temu weszła w życie perspektywa finansowa na lata 2007–2013, budżet UE 

uległ znacznej zmianie. W 2009 r. zaczął obowiązywać Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE), uzgodniony w Lizbonie. Zmienił on znacznie uprawnienia instytucji Unii Europejskiej względem 

siebie, jeżeli chodzi o zasoby własne (dochody budżetowe), o wieloletnie ramy finansowe (WRF), 

które zastąpiły perspektywy finansowe i przewidują średnioterminowe programy wydatków, 

a także o roczny budżet uzgodniony w tych granicach wyznaczonych ramami. Wybuch światowego 

kryzysu finansowego w 2008 r., po którym nastąpił kryzys w strefie euro, spowodował konieczność 

zastosowania środków oszczędnościowych w państwach członkowskich Unii i wywarł presję na sam 

budżet UE. 

Niniejsza analiza jest podsumowaniem tych zmian. W pierwszej części dokumentu przedstawiono 

strukturę budżetu i wydatków. W drugiej wyjaśniono, jakie zmiany wprowadził TFUE. Pod koniec 

analizy przedstawiono pokrótce, jaki wpływ na budżet miały naciski polityczne dotyczące zastosowania 

środków oszczędnościowych oraz stworzenie instrumentów stabilizacji gospodarczej w strefie euro. 

 

1. STRUKTURA BUDŻETU I WYDATKI BUDŻETOWE 

Wydatki Unii Europejskiej (UE) opierają się na trzech filarach: i) zasoby własne; ii) WRF; oraz iii) budżet 

roczny. 

1.1. ZASOBY WŁASNE I KOREKTY 

Dochody lub zasoby własne budżetu UE są regulowane art. 311 TFUE, który przewiduje, że decyzje 
dotyczące dochodów są podejmowane jednomyślnie przez Radę po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim i ratyfikacji w każdym państwie członkowskim, zazwyczaj przez parlament narodowy. 
Obecnie obowiązująca decyzja w sprawie zasobów własnych została podjęta w 2014 r. i weszła w życie 
w 2016 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia 2014 r. Przewiduje ona, że zasoby sięgną maksymalnie 
1,2% unijnego dochodu narodowego brutto (DNB), chociaż w praktyce jest to około 1,0% DNB. 
Finansowanie pochodzi przede wszystkim z unijnych taryf zewnętrznych oraz ze stawki poboru 
w wysokości 0,3% od całkowitego poboru podatku od wartości dodanej (VAT) w każdym państwie 
członkowskim. Niewielka część pochodzi również z opłat wyrównawczych od cukru. W praktyce źródła 
te stanowią maksymalnie 25% niezbędnych środków UE rocznie (lub 0,25% DNB), chociaż odsetek ten 
może się zmieniać z roku na rok. Pozostała część (reszta) składa się z wpłat obliczanych według DNB 
każdego państwa członkowskiego, tak aby osiągnąć obecny poziom płatności w wysokości 0,95% DNB 
określony w WRF na lata 2014–2020. 
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Na przykład w roku budżetowym 2015 wartość środków finansowych pozyskanych z zasobów 

własnych wyniosła 146 mld EUR, podczas gdy wartość wydatków (płatności) wyniosła 145 mld EUR, 

czyli w budżecie była niewielka nadwyżka. 

Istnieje jednak kilka korekt lub rabatów, które ograniczają oparte na DNB lub VAT wkłady niektórych 

zamożnych państw członkowskich: 

i) rabat brytyjski to 66% wkładu netto Zjednoczonego Królestwa (wkład Zjednoczonego 

Królestwa pomniejszony o wartość wydatków UE w Zjednoczonym Królestwie). W praktyce 

jest on niższy, gdyż wartości taryf zewnętrznych i opłat wyrównawczych od cukru są 

wyłączone z obliczeń, podobnie jak odsetek wydatków UE poniesionych poza UE w dziale 

4 budżetu (Globalny wymiar Europy) i wszystkie wydatki pozarolnicze UE poniesione 

w trzynastu państwach członkowskich, które przystąpiły do UE od 2004 r. Rabat brytyjski 

jest finansowany przez wszystkie pozostałe państwa członkowskie proporcjonalnie do ich 

wkładu w unijną podstawę VAT; 

ii) „rabat od rabatu”: jest to obniżka w wysokości 75% stosowana w odniesieniu do składek, 

które Niemcy, Niderlandy, Austria i Szwecja wniosłyby na pokrycie rabatu brytyjskiego; 

iii) ryczałtowe rabaty roczne przyznane na lata od 2014 do 2020 Niderlandom (695 mln EUR), 

Szwecji (185 mln EUR) i Danii (130 mln EUR); 

iv) stawka poboru wkładu opartego na VAT wnoszona przez Niemcy, Niderlandy i Szwecję jest 

zmniejszona o połowę, z 0,30% do 0,15%. Jednocześnie stawka poboru w wysokości 0,30% 

została zmniejszona dla tych państw członkowskich, w których wydatki konsumpcyjne 

przekraczają wartość 50% DNB. 

Połączenie czterech rodzajów rabatu tym bardziej skłania wszystkie państwa członkowskie 
do postrzegania budżetu UE jako procesu obliczania salda netto: maksymalizowania wydatków 
lub rabatów w zamian za jakikolwiek wkład. Uwzględnienie zasady salda netto stanowi sedno zaleceń 
zawartych w sprawozdaniu Grupy Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych (Monti i in., 2017). Nowe 
przepisy w zakresie zasobów własnych, które mogłyby zmniejszyć wielkość transferów odsetka DNB 
i ograniczyć żądanie rabatów, mogą być możliwe, jeżeli wykaże się, że wydatki UE mają wartość dodaną 
dzięki zapewnianiu efektu mnożnikowego, skutków transgranicznych lub efektu progowego bądź 
dzięki oferowaniu korzyści skali w porównaniu z wydatkami krajowymi. 

1.2. ZOBOWIĄZANIA I PŁATNOŚCI 

Wydatki UE dzielą się na zobowiązania i płatności. Różnica między zobowiązaniami a płatnościami 
nazywana jest RAL – zobowiązania pozostające do realizacji( fr. reste à liquider). Zobowiązania określa 
się jako górną granicę, której UE obowiązuje się nie przekroczyć w przypadku programów wydatków – 
jest to rodzaj pieniędzy wirtualnych. Część płatności przekazywana jest na początku projektu, 
zazwyczaj bardzo szybko w przypadku wydatków na rolnictwo lub administrację, które nie wymagają 
współfinansowania. Po zakończeniu projektu zostaje wypłacona pozostała kwota płatności, 
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jeżeli beneficjent spełnił warunki. Niektóre płatności dotyczą zobowiązań podjętych kilka lat wcześniej 
i często wypłaca się mniej środków niż zaplanowano, gdy beneficjent nie zrealizował w pełni 
uzgodnionego programu, co zwiększa RAL. 

1.3. WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE 

WRF (art. 312 TFUE) to część wydatkowa budżetu UE, ale nie ma formy budżetu tylko szeregu pułapów 
lub maksymalnych kwot wydatków, podzielonych na działy w zależności od obszaru polityki: 
1a. konkurencyjność; 1b. spójność; 2. zasoby naturalne (głównie rolnicze); 3. bezpieczeństwo 
i obywatelstwo; 4. globalny wymiar Europy; 5. administracja. W wieloletnich ramach finansowych 
określono wieloletnie i roczne pułapy zobowiązań dla każdego z tych działów. Pułap płatności stosuje 
się jedynie do wydatków ogółem, a nie do poszczególnych działów. 

WRF są proponowane przez Komisję Europejską i jednomyślnie zatwierdzane przez Radę po wyrażeniu 
zgody przez Parlament Europejski. Taka procedura daje Parlamentowi rzeczywiste uprawnienie do 
przedstawiania wniosku wraz z Komisją. W tabeli 1 poniżej przedstawiono rozdział perspektywy 
finansowej oraz jej następcy, WRF, na przestrzeni siedmioletnich okresów: 2007–2013 oraz 2014–2020. 

Tabela 1: Perspektywa finansowa na lata 2007–2013 oraz WRF na lata 2014–2020 

  Perspektywa 
finansowa 
2007–2013 

Wniosek Komisji: 
2014–2020 

Uzgodnione 
wartości 

2014–2020 

1a. Konkurencyjność   9% 15% 13% 

1b. Spójność  36% 33% 34% 

2. Zasoby naturalne  9% 10% 10% 

Rolnictwo  34% 28% 29% 

3. Bezpieczeństwo / wymiar 
sprawiedliwości  1% 2% 2% 

4. Globalny wymiar Europy  6% 7% 6% 

5. Administracja  6% 6% 6% 

Zobowiązania DNB 1,05% DNB 1,05% DNB 1,00% DNB 

Płatności DNB 1,00% DNB 1,00% DNB 0,95% DNB 

Kwota płatności 972 mld EUR 972 mld EUR 908 mld EUR 

Uwaga: w cenach z 2011 r. 

W 2011 r. Komisja Europejska zaproponowała, zgodnie z polityką sformułowaną przez Radę, nowe WRF 
o wartości równej poprzedniej perspektywie finansowej, przy czym zobowiązania były równe 1,05% 
DNB, a płatności – 1,00% DNB. Zaproponowano zwiększenie kwot w dziale „Konkurencyjność” 
w poddziale 1a z 9% w środkach na zobowiązania na lata 2007–2013 do 15% w odniesieniu do okresu 
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po 2013 r. Komisja zaproponowała zmniejszenie środków na zobowiązania w dziale „Spójność” 
w poddziale 1b z 36% do 33% i środków na zobowiązania rolne w ramach działu 2 z 34% do 28%. 
Ostatecznie Rada osiągnęła jednomyślne porozumienie, zgodnie z którym całkowite wydatki 
zmniejszono o 5% zarówno w środkach na zobowiązania, jak i na płatności. W myśl tego porozumienia 
kwota przeznaczona na dział „Konkurencyjność” została ustalona na poziomie 13%, co oznacza wzrost 
w porównaniu z poprzednim okresem, ale poniżej tego, co zaproponowała Komisja. Biorąc pod uwagę 
fakt, że w nowych wieloletnich ramach finansowych pułapy zostały obniżone, finansowanie polityki 
spójności i płatności bezpośrednich dla rolnictwa było stosunkowo chronione, a obniżki procentowe 
były mniejsze niż proponowane przez Komisję.  

1.4. BUDŻETY ROCZNE 

Budżety roczne UE mieszczą się w pułapach wieloletnich ram finansowych. To w nich znajdują się 

kwoty środków na zobowiązania i środków na płatności dla każdego działu i każdej linii budżetowej. 

Po uzgodnieniu rocznego budżetu w listopadzie lub grudniu poprzedniego roku budżetowego 

możliwe jest przyjmowanie budżetów korygujących lub uzupełniających, by uzupełniać środki na 

zobowiązania i płatności w trakcie kolejnego roku. Uzgodnione budżety i budżety korygujące tworzą 

łącznie ostateczne budżety na każdy rok. Pełny zestaw danych liczbowych, obejmujących 

zobowiązania i płatności zarówno dla budżetów uzgodnionych, jak i dla ostatecznych budżetów 

w latach 2007–2016, jest dostępny pod tym linkiem1. Dane liczbowe są również porównywane 

z poziomami przegłosowanymi odpowiednio przez Radę i Parlament przed zawarciem porozumienia, 

by pokazać, która instytucja lepiej zadbała o zabezpieczenie swoich preferencji. 

Z danych liczbowych wynika, że w roku budżetowym 2011 Parlament Europejski nie był w stanie 

zabezpieczyć swoich preferencji w zakresie środków na zobowiązania i środków na płatności, ani 

w uzgodnionym budżecie, aniw budżetach korygujących. W kolejnych latach był on bardziej 

skuteczny, jeżeli chodzi o środki na płatności (ale tylko w przypadku budżetów korygujących, a nie 

pierwotnie uzgodnionych budżetów) i w przypadku wszystkich środków na zobowiązania. Wydaje się 

zatem, że Rada godziła się na zapewnienie niezbędnych środków, ale tylko poprzez stopniowe zasilanie 

przyciągających mniejszą uwagę budżetów korygujących. W 2013 r. Rada spełniła żądania Parlamentu 

dotyczące środków na płatności, by uzyskać zgodę Parlamentu na nowe wieloletnie ramy finansowe, 

które ograniczyły długoterminowe wydatki o 5%. W budżecie rocznym na 2014 r. wydatki zostały 

zmniejszone w świetle nowych WRF.   

  

                                                 
1 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf
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2. ZMIANY BUDŻETU WPROWADZONE TRAKTATEM Z LIZBONY 

W tabeli 2 poniżej przedstawiono zmiany w zakresie uprawnień, które nastąpiły w związku z zapisami 
w Traktacie z Lizbony, dotyczące zasobów własnych, WRF i budżetu rocznego. 

Tabela 2: Status quo ante a Traktat z Lizbony 

Status Quo Ante Traktat z Lizbony 

ZASOBY WŁASNE (art. 269 TWE) ZASOBY WŁASNE (art. 311 TFUE) 

Wniosek Komisji  
Konsultacja z PE 
Rada decyduje jednogłośnie 
Ratyfikacja przez parlamenty narodowe 

Konsultacja z PE 
Rada decyduje jednogłośnie 
Ratyfikacja przez parlamenty narodowe 

 Realizacja: GWK w Radzie i zgoda PE 
PERSPEKTYWA FINANSOWA 
(umowa z 1988 r.) 

WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE 
(art. 312 TFUE) 

Wniosek Komisji Wniosek Komisji 

  
PE wyraża zgodę przed podjęciem decyzji przez 
Radę 

Rada decyduje jednogłośnie Rada decyduje jednogłośnie 

PE zatwierdza lub odrzuca PE zatwierdza lub odrzuca 

Ratyfikacja przez parlamenty narodowe Brak ratyfikacji przez parlamenty narodowe 

PUNKT REWERSJI PUNKT REWERSJI 

Przeniesienie z poprzedniego roku 
Przeniesienie z poprzedniego roku, na czas 
nieokreślony 

Komisja, Rada kwalifikowaną większością głosów lub 
PE mogą zablokować przeniesienie, zapewniając 
podwójny punkt rewersji w postaci regresu do braku 
stabilności sprzed 1988 r. i ustalania wyłącznie 
budżetów rocznych.   
MAKSYMALNA STOPA WZROSTU 
(art. 272 ust. 9 TWE) 

MAKSYMALNA STOPA WZROSTU 
(skreślenie art. 272 ust. 9 TWE) 

Rada kwalifikowaną większością głosów – 
zwiększenie wydatków powyżej pułapu do 
maksymalnej stopy wzrostu 

Jedynie stanowiąc jednogłośnie, Rada może 
zwiększyć ten pułap ,  

Jeżeli zwiększenie zatwierdzone przez Radę wyniesie 
co najmniej 50% maksymalnej stopy wzrostu, PE 
może – większością bezwzględną – zwiększyć je do 
pełnej stopy   
Rada kwalifikowaną większością głosów + PE 
większością 3/5 głosów mogą zwiększyć wydatki 
ponad maksymalną stopę wzrostu   
BUDŻET ROCZNY (art. 272 TWE) BUDŻET ROCZNY (art. 314 TFUE) 
Pierwsze czytanie: Rada kwalifikowaną większością 
głosów 

Pierwsze czytanie: Rada kwalifikowaną większością 
głosów 

Zwykła większość w PE + mniejszość blokująca 
w Radzie – zmniejszenie wydatków obowiązkowych 

Większość bezwzględna w PE + kwalifikowana 
większość głosów w Radzie – korekta 

Zwykła większość w PE + kwalifikowana większość 
głosów w Radzie – zwiększenie wydatków 
obowiązkowych 

Mniejszość blokująca w Radzie – odrzucenie 

Większość bezwzględna w PE + kwalifikowana 
większość głosów w Radzie lub większość 3/5 w PE – 
korekta wydatków nieobowiązkowych 

  

Większość 2/3 w PE – odrzucenie Zwykła większość w PE – odrzucenie 

PUNKT REWERSJI (art. 273 TWE) PUNKT REWERSJI (art. 315 TFUE) 
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Rada kwalifikowaną większością głosów określa 
tymczasowe kwoty dwunastych części w przypadku 
wydatków obowiązkowych 

Rada kwalifikowaną większością głosów proponuje 
tymczasowe kwoty dwunastych części 

Rada kwalifikowaną większością głosów proponuje 
tymczasowe kwoty dwunastych części w przypadku 
wydatków nieobowiązkowych  
PE większością 3/5 może zwiększyć lub zmniejszyć 
kwoty dwunastych części w przypadku wydatków 
nieobowiązkowych 

PE większość bezwzględną może jedynie zamrozić 
tymczasowe kwoty dwunastych części 

 

Źródło: Benedetto (2013: 353) 
Objaśnienie używanych skrótów: TWE = Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; PE = Parlament Europejski; GWK 

= głosowanie większością kwalifikowaną; TFUE = Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

2.1. ZASOBY WŁASNE 

Przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony i po tym wydarzeniu zasoby własne można było zmienić 
lub wprowadzić na nowo pod warunkiem jednomyślnej zgody Rady i ratyfikacji w każdym państwie 
członkowskim. Nadal należy zasięgnąć opinii Parlamentu Europejskiego. 

Art. 311 TFUE przenosi z Komisji na Radę uprawnienie do przedłożenia wniosku. Aby wdrożyć nowe 
przepisy w zakresie zasobów własnych, obecnie konieczne jest głosowanie większością kwalifikowaną 
w Radzie, a Parlament Europejski ma prawo wyrazić zgodę lub odrzucić. Uprawnienie do wdrażania 
nie jest szczególnie znaczące. Jest ograniczone do kwestii administracyjnych i umożliwia szybsze 
wprowadzenie w życie nowych przepisów w zakresie zasobów własnych (o ile zostaną uzgodnione). 

Decyzje dotyczące rabatów lub korekt są częścią decyzji w sprawie zasobów własnych. 

2.2. WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE 

WRF zastępują perspektywę finansową i obejmują okresy „co najmniej pięciu lat” (art. 312 ust. 1 TFUE). 
Ramy są sformalizowane i w związku z tym mniej elastyczne od perspektywy finansowej, która była 
regulowana porozumieniem międzyinstytucjonalnym. 

Perspektywa finansowa była uzgadniana przez Komisję, jednomyślnie przez Radę i za zgodą 
Parlamentu Europejskiego, a następnie ratyfikowana przez każde państwo członkowskie. W przypadku 
nieosiągnięcia porozumienia w sprawie perspektywy finansowej w momencie wygaśnięcia 
poprzedniej umowy kwoty wydatków zostałyby przeniesione w tej samej wysokości na kolejny okres, 
chociaż każda z trzech instytucji UE mogłaby zdecydować się wstrzymać ten proces i wyegzekwować 
powrót do sytuacji, gdy ustalany jest wyłącznie budżet roczny,  jak to miało miejsce przed 
uzgodnieniem w 1988 r. pierwszej perspektywy finansowej.  

WRF są proponowane przez Komisję i Radę stanowiącą jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu 
Europejskiego (art. 312 ust. 2 TFUE). Może to oznaczać, że Parlament jest uprawniony do wspólnego 
przedstawiania z Komisją propozycji dotyczącej WRF. Ratyfikacja porozumienia przez parlamenty 
narodowe nie jest już wymagana. Ponadto klauzula pomostowa pozwala Radzie Europejskiej 
na zmianę zasady podejmowania decyzji dotyczącej WRF przez Radę z jednomyślności na głosowanie 
większością kwalifikowaną. Jeżeli w chwili wygaśnięcia poprzednich WRF nie zostanie osiągnięte 
porozumienie w sprawie nowych WRF, wydatki z tego ostatniego roku przenosi się tak jak było to 
w przypadku perspektywy finansowej. Trzy instytucje UE tracą prawo do rozwiązania porozumienia 
i powrotu do ustalania wyłącznie budżetów rocznych, które to prawo przysługiwało im przed wejściem 
w życie Traktatu z Lizbony. Prowadzi to do wyraźnej zmiany status quo, ponieważ brak porozumienia 
oznacza ciągłość, nawet jeśli programy legislacyjne dotyczące wydatków wygasły. 
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Diagram 1: Maksymalna stopa wzrostu, stary art. 272 ust. 9 traktatu, skreślony Traktatem z Lizbony w 2009 r. 
 
Komisja      Jeżeli faktyczny wzrost zostanie przyjęty przez   ... wtedy PE większością bezwzględną (375 
posłów) 
wylicza maksymalną stopę   Rada – wydatki nieobowiązkowe   może zwiększyć wydatki nieobowiązkowe o 
stopa wzrostu     przekracza 50% stopy maksymalnej równowartość kolejnych 50% stopy maksymalnej 
na podstawie: 1. tendencji w zakresie DNB 
w EUR; 2. średniej rocznej 
zmiany w budżetach krajowych; 
 3. inflacji bazowej 
 
 
lub 
 
 
Komisja             Rada zatwierdza kwalifikowaną większością głosów   PE zatwierdza większością 3/5  
Rada 
PE zgadzają się na wzrost 
powyżej stopy maksymalnej 
 
Źródło: Benedetto (2013: 355) 
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2.3. BUDŻET ROCZNY 

Roczny budżet UE był uzgadniany w ramach pułapów perspektywy finansowej i WRF zarówno przed 
wejściem w życie Traktatu z Lizbony, jak i po tym wydarzeniu. 

Przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony wydatki uznawano albo za obowiązkowe (rolnictwo 
i niektóre aspekty polityki światowej) ze względu na zobowiązanie umowne do zapłaty, albo za 
nieobowiązkowe (większość pozostałej części budżetu). Do budżetu zastosowanie miały różne 
procedury podejmowania decyzji w zależności od tego, czy wydatki były obowiązkowe, czy 
nieobowiązkowe. Z czasem odsetek, jaki w budżecie stanowią wydatki nieobowiązkowe, wzrósł 
z bardzo niskiego w latach 70. do obejmującego większość środków w XXI w., co sprawiło, że wzrosło 
znaczenie Parlamentu Europejskiego, który może dominować w podejmowaniu decyzji dotyczących 
nieobowiązkowej części wydatków. 

Przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony Parlament Europejski mógł wprowadzać zmiany, 
by zmniejszać lub przenosić wydatki obowiązkowe, zwykłą większością głosów, a takie działanie Rada 
mogła zablokować jedynie większością kwalifikowaną (Benedetto i Høyland 2007). Od czasu wejścia 
w życie Traktatu z Lizbony Rada przyjmuje lub zmienia proponowany budżet większością 
kwalifikowaną (art. 314 ust. 3). Parlament Europejski może zmienić budżet jedynie większością 
bezwzględną (art. 314 ust. 4) w jednym czytaniu, w przeciwnym razie budżet jest przyjmowany.  

W ramach starej procedury Rada i Parlament mogły podejmować decyzje wbrew woli drugiej instytucji, 
odpowiednio odnośnie do wydatków obowiązkowych i nieobowiązkowych. Parlament miał również 
możliwość odrzucenia całego budżetu większością dwóch trzecich głosów. 

Nowy art. 314 zastępuje te uprawnienia procedurą wymagającą wzajemnego porozumienia co do 
wszystkich kwestii, której domyślną opcją jest wzajemne odrzucenie w komitecie pojednawczym 
złożonym z przedstawicieli państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, jeżeli żadna ze stron 
nie wyrazi zgody na porozumienie. Porozumienie zablokować może mniejszość blokująca w Radzie, 
która uniemożliwia osiągnięcie większości kwalifikowanej, lub zwykła większość posłów do Parlamentu 
Europejskiego w komitecie pojednawczym. Trudniej jest przyjmować zmiany, natomiast odrzucenie 
całego budżetu jest wysoce prawdopodobne, jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumienie. Z uwagi na 
te zasady zmiana budżetowego status quo, jeśli chodzi o kwoty, które mają zostać wydane, jest mniej 
prawdopodobna.  

Jest jednak jeszcze jedna kwestia. Końcowe etapy nowej procedury wydają się nierealistyczne, ale to 
właśnie na tym polega ich znaczenie dla ograniczenia uprawnień Parlamentu Europejskiego, co może 
sprzyjać reformom, oraz dla zwiększania siły przetargowej mniejszości blokującej w Radzie. 
Po pomyślnym zakończeniu prac komitetu pojednawczego Parlament i Rada mogą zatwierdzić 
lub odrzucić tekst podczas posiedzeń końcowych. Jeżeli Rada zatwierdzi tekst, nadal może on zostać 
odrzucony bezwzględną większością głosów w Parlamencie (art. 314 ust. 7 lit. c)). Jeżeli Rada odrzuci 
tekst, a Parlament go zatwierdzi, to nie tylko ten wspólny tekst zostanie przyjęty, lecz PE uzyska prawo 
do ponownego wprowadzenia wszystkich swoich pierwotnych zmian większością trzech piątych 
głosów (art. 314 ust. 7 lit. d)). „Kiedy można oczekiwać, że Rada uzyska większość kwalifikowaną, 
aby odrzucić tekst, który został zaaprobowany większością kwalifikowaną w ramach procedury 
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pojednawczej? Dlaczego ta większość kwalifikowana w Radzie miałaby przedkładać zmiany ponownie 
wprowadzone przez PE, które wcześniej odrzuciła, nad wynik posiedzenia komitetu pojednawczego, 
który został już zaakceptowany przez Radę kwalifikowaną większością głosów?” (Benedetto i Høyland 
2007: 585-6). Rada nigdy nie odrzuciłaby tekstu wstępnie zaaprobowanego przez jej delegację 
w komitecie pojednawczym. Podczas procedury pojednawczej państwa członkowskie będą mniej 
elastycznymi negocjatorami niż parlamentarzyści. Delegacja parlamentarna może zawrzeć 
tymczasowe porozumienie z Radą, wiedząc, że zgromadzenie plenarne Parlamentu nadal będzie miało 
prawo odrzucić to porozumienie. Jednak to, jakby się wydawało, najdalej idące uprawnienie 
Parlamentu polegające na możliwości przywrócenia wszystkich zaproponowanych przez niego 
pierwotnych zmian, jeżeli Rada zmieni zdanie, nigdy nie zostanie zastosowane, ponieważ taka zasady 
sprawi, że w trakcie procedury pojednawczej Rada będzie mogła  zawrzeć jedynie porozumienie, 
które spełni postulaty większości kwalifikowanej rządów. Albo tak się stanie, albo mniejszość blokująca 
w Radzie wykorzysta swoje uprawnienie do odrzucenia budżetu, nie zawierając po prostu 
porozumienia w trakcie procedury pojednawczej, co miało już miejsce w listopadzie 2010 r. 
w odniesieniu do rocznego budżetu na 2011 r. (Benedetto 2013: 358-9). 

Co się stanie, jeżeli budżet roczny nie zostanie uzgodniony przed początkiem nowego roku 
budżetowego, jak miało to miejsce w latach 1980.? Do czasu uzgodnienia budżetu rocznego Rada 
i Parlament mogą uzgodnić, że na miesięczne wydatki  wykorzystywana zostanie nie więcej niż jedna 
dwunasta rocznej kwoty z roku poprzedniego (art. 273 TWE i art. 315 TFUE) – jest to zasada 
tzw. dwunastych części środków tymczasowych. Na mocy starego traktatu Rada określała kwoty 
co miesiąc, a Parlament mógł zwiększać lub zmniejszać kwoty nieobowiązkowe wyłącznie w ramach 
pułapu określonego w wieloletnim pakiecie budżetowym. Pozwalało to Parlamentowi zablokować 
budżet, ale dawało możliwość zapewniania co miesiąc środków finansowych na własne priorytety 
w ramach wydatków nieobowiązkowych. Na mocy Traktatu z Lizbony to uprawnienie Parlamentu 
ogranicza się jedynie do blokowania zwiększania środków lub do głosowania w przypadku obniżek, 
jednak obejmuje wszystkie obszary wydatków. Parlament zyskuje więcej uprawnień do dokonywania 
obniżek środków, ale traci wszelkie uprawnienia do ich zwiększania (Benedetto 2013: 360). 

Dawny art. 272 ust. 9 TWE dopuszczał przekroczenie pułapów wydatków nieobowiązkowych, 
jeżeli zgodzili się na to PE – większością trzech piątych głosów i Rada – większością kwalifikowaną. 
Traktatem z Lizbony skreślono dawny art. 272 ust. 9, co oznacza, że przekroczenie pułapów jest 
możliwe jedynie za jednomyślną zgodą Rady. 

W rezultacie, chociaż wydatki nie mogą zostać zmniejszone, są niższe niż byłoby to w innym przypadku. 
Parlament, który zazwyczaj opowiada się za większymi wydatkami, traci prawo do wprowadzania 
zmian w stosunku do tego, co kiedyś było wydatkami nieobowiązkowymi. Parlament traci również 
motywację do odrzucenia budżetu, ponieważ jego uprawnienia w zakresie dwunastych części środków 
tymczasowych (art. 315 TFUE) ograniczają się do zamrożenia lub obniżenia środków. Jednocześnie Rada 
może mieć motywację do blokowania budżetu, ponieważ nowy art. 315 pozwala jej na zamrożenie 
wydatków. Powyższy akapit pokazuje również, że każde państwo członkowskie może zablokować 
zwiększenie wydatków powyżej pułapów WRF. 
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2.4. PUNKTY REWERSJI 

Koncepcja punktu rewersji jest podobna do koncepcji status quo, ale w naukach społecznych określa 
się tym terminem sytuację, w której status quo nie jest wynikiem braku decyzji. Budżety roczne, 
które nie podlegają automatycznemu przedłużeniu i które są przedmiotem jednostronnych zmian, 
stanowią dobre przykłady punktów rewersji w działaniu. 

Powyższą dyskusję, w której wskazuje się na wyniki procedury ustalania budżetu rocznego, które są 
mniej elastyczne i z większym stopniem prawdopodobieństwa mogą prowadzić do obniżenia 
wydatków, można zilustrować za pomocą dwóch przedstawionych poniżej diagramów, 
w których porównuje się możliwe wyniki takiej procedury przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony 
i po jego wejściu w życie. Traci instytucja, której w mniejszym stopniu udało się zachować status quo 
lub która znalazła się dalej od punkt rewersji. Punkt rewersji może być tożsamy ze status quo, 
w przypadku gdy brak zgody co do wyników  budżetu powoduje przeniesienie poprzedniego budżetu. 
Jeżeli Parlament Europejski bardziej oddali się od punktu rewersji, przegrywa walkę o budżet roczny.  

Te hipotetyczne wyniki są oparte na założeniu, że Komisja Europejska, Parlament i państwa 
członkowskie opowiadające się za wydatkami chcą wydawać więcej, państwo, które ma decydujący 
wpływ na to, czy  w Radzie osiągnięta zostanie większość kwalifikowana, czyli Niemcy, chce wydawać 
mniej, a bardziej radykalne państwa członkowskie z grupy Noordwijk (znane również jako „Friends of 
Better Spending ” – grupa zwolenników lepszego wydatkowania zasobów) chcą wydawać jeszcze 
mniej. Jako że Parlament był ograniczony pułapami z WRF, mógł on jedynie ustalić wydatki 
nieobowiązkowe na poziomie niższym niż jego preferencje, lecz na poziomie wyższym niż chciałaby 
Rada. Tak wygląda punkt rewersji w przypadku wydatków nieobowiązkowych w ramach starej 
procedury (diagram 2). Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, mogła ustanawiać obowiązkowe 
wydatki i mogła podnosić pułapy w odniesieniu do wydatków nieobowiązkowych. Oba scenariusze 
potencjalnie prowadzą do zwiększenia wydatków w porównaniu ze status quo. 

Diagram 2: Bliskość do punktu rewersji w procedurze budżetowej – kto wygrywał przed wejściem 
w życie Traktatu z Lizbony? 
 

                        PR: WO 
                          PR: pułap              PR: WNO 
 
obniżka           zwiększenie 
wydatków          wydatków 
  Noordwijk SQ          GWK        zwolennicy zwiększenia wydatków    
Komisja     grupa    rozstrzygające państwo członkowskie 
          i PE   
 
Źródło: Benedetto (2017) 
Objaśnienie używanych skrótów: SQ: Status quo, PR: punkt rewersji, WO: wydatki obowiązkowe, WNO: wydatki 

nieobowiązkowe, GWK: głosowanie większością kwalifikowaną, PE: Parlament Europejski 

 
Na mocy Traktatu z Lizbony (diagram 3) bardziej prawdopodobne staje się skorzystanie z punktu 
rewersji: Rada ustala wówczas wydatki większością kwalifikowaną, a Parlament może jedynie zamrozić 
wydatki, ale nie ich zwiększenie, a podwyższenia pułapów wydatków może dokonać jedynie Rada, 
stanowiąc jednomyślnie. Wyniki te sprawiają, że punkt rewersji dla wszystkich wydatków przenosi się 
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do idealnego punktu – państwa członkowskiego rozstrzygającego w Radzie o wyniku głosowania 
większością kwalifikowaną, tj. państwa członkowskiego, którego decyzja rozstrzyga o tym, 
czy większość kwalifikowana została osiągnięta, czy zablokowana. Jednocześnie grupa Noordwijk 
niechętna zwiększaniu środków w budżecie zdobywa prawo weta wobec podniesienia pułapu 
wydatków, co oznacza, że punktem rewersji dla pułapu jest status quo (Benedetto 2017). 

Diagram 3: Bliskość do punktu rewersji w procedurze budżetowej – kto wygrywa po wejściu w życie 
Traktatu z Lizbony? 
                 

                   PR: pułap          PR: wydatki           
 
obniżka           zwiększenie 
wydatków          wydatków 
  Noordwijk SQ  GWK               zwolennicy  
         zwiększenia wydatków Komisja 
     grupa    rozstrzygające  
       państwo członkowskie                     i PE 
  
 
Źródło: Benedetto (2017) 
Objaśnienie używanych skrótów: SQ: Status quo, PR: punkt rewersji, GWK: głosowanie większością kwalifikowaną, PE: 
Parlament Europejski 

Choć skorzystanie z punktu rewersji jest bardziej prawdopodobne w świetle postanowień Traktatu 
z Lizbony, nie oznacza to, że na pewno się zdarzy, ponieważ Parlament i Rada mogą się ze sobą 
porozumieć. Wiarygodne zagrożenie budżetem rewersyjnym może wzmocnić niektóre instytucje 
względem innych w trakcie trwania procedury rocznej. W latach budżetowych 2007–2010, 
gdy budżety ustalano zgodnie z poprzednimi postanowieniami, średnia różnica między 
preferowanymi płatnościami przegłosowanymi przez Radę i Parlament w pierwszym czytaniu wynosiła 
nieco ponad 6%2. Od 2011 r. ta średnia różnica spadła do 3% – a był to okres, gdy w polityce 
budżetowej trudniej było o porozumienie. Wydaje się zatem, że sposób głosowania posłów 
w Parlamencie Europejskim był dostosowany do nowej sytuacji. 

3. KRYZYS W STREFIE EURO 

Początek kryzysu w strefie euro zbiegł się w czasie z wejściem w życie Traktatu z Lizbony. Chociaż 
niektóre grupy interesu w UE poparły zwiększenie środków budżetu jako instrument bodźca fiskalnego, 
inni odnieśli większe sukcesy w utrzymywaniu wydatków na poziomie dostosowanym do praktyką 
oszczędności, które wprowadzono w przypadku budżetów krajowych. Państwa z grupy Noordwijk 
lub Friends of Better Spending powoływały się na konieczność oszczędności w czasie kryzysu, wzywając 
do zmniejszenia wydatków w budżetach UE, w szczególności na lata 2011 i 2012, a także w 2012 r. 
i 2013 r. podczas negocjowania WRF na lata 2014–2020, w których wydatki zmniejszono 
o 5% w porównaniu z poprzednim okresem. Mimo że polityka oszczędnościowa była częścią debaty, 
budżety na rok 2011 i rok 2012, znacznie niższe od tego, czego domagały się Komisja i Parlament, 
nie byłyby możliwe bez zmiany zasad spowodowanej Traktatem z Lizbony i omówionej powyżej. Należy 
zauważyć, że jeżeli chodzi o budżety roczne, zmniejszenie miało miejsce jedynie w odniesieniu do roku 
2014 w świetle nowych, niższych wieloletnich ram finansowych. W latach 2011 i 2012 budżety zostały 

                                                 
2 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf
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bardzo nieznacznie zwiększone, podczas gdy ostateczny budżet na rok 2013 został bardziej 
podwyższony, by zapewnić zatwierdzenie przez Parlament nowych, niższych WRF. Budżet na rok 2014, 
zatwierdzony w tym samym czasie co WRF, i w związku z tym niższy, był nadal wyższy niż ten 
proponowany przez Radę, ponownie jako część ceny za zgodę Parlamentu w sprawie WRF. 

Presja na wydatki krajowe była bardzo duża, a politycy krajowi, którzy działają w krótszej perspektywie, 
mogli być mniej skłonni do postrzegania budżetu UE jako inwestycji oferującej wartość dodaną 
w porównaniu z konkurencyjnymi priorytetami krajowymi. Jak wykazano w sprawozdaniu Grupy 
Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych3 (Monti i in., 2017), transfery zasobów własnych do poziomu 
UE są często zapisywane w rachunkach krajowych jako wydatki. Dalsza presja na podstawę DNB byłaby 
również odczuwalna ze względu na recesję i kurczący się DNB na szczeblu krajowym.   

Niepokój ministrów finansów w tamtych latach budziły zobowiązania w ramach Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności Finansowej, wartego 60 mld EUR, czyli prawie połowę wartości budżetu 
rocznego, a także całkowicie gwarantowanego przez budżet UE. Był on pierwszym funduszem 
dofinansowującym, uzgodnionym w 2010 r. Środki pozyskano na rynkach finansowych i do 2013 r. 
przekazano je Portugalii i Irlandii jako pożyczki. W przypadku niewykonania zobowiązania budżet UE 
byłby odpowiedzialny wobec wierzycieli. Od 2013 r. nie udzielono żadnych nowych pożyczek, 
oprócz jednomiesięcznej pożyczki udzielonej Grecji w 2015 r., która została w pełni spłacona. Fundusz 
nadal istnieje, w oczekiwaniu na spłatę pożyczki przez Portugalię i Irlandię. 

Ministrowie finansów zgadzają się na budżet UE, ale muszą się również wywiązać się z innych zobowiązań 
finansowych. Do roku 2013 r. budżety krajowe w strefie euro w ramach Europejskiego Instrumentu 
Stabilności Finansowej zagwarantowały niemal 440 mld EUR w formie pożyczek dla znajdujących się 
w trudnej sytuacji członków strefy euro. Od 2013 r. instrument służy do pobierania spłat w terminie ich 
wymagalności. Od 2013 r. Europejski Mechanizm Stabilności zastąpił poprzedni instrument i także 
wspiera państwa i instytucje finansowe strefy euro znajdujące się w trudnej sytuacji. Także on pozyskuje 
środki finansowe na rynkach finansowych, ale na poziomie przekraczającym 700 mld EUR, i jest również 
gwarantowany przez budżety krajowe strefy euro. Ponieważ transfery DNB na poczet zasobów własnych 
są najczęściej uznawane za wydatki na szczeblu krajowym, ekspozycja budżetów państw strefy euro 
na zobowiązania lub na niewykonanie zobowiązania w strefie euro nadal ma negatywny wpływ pośredni 
na postępowanie członków Rady przy podejmowaniu decyzji dotyczących budżetu UE. 

 

  

                                                 
3 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf  

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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ZASTRZEŻENIE PRAWNE 
Niniejszy dokument jest skierowany do posłów i pracowników Parlamentu Europejskiego i zawiera 
informacje, które mogą być pomocne w pracach parlamentarnych. Opinie wyrażone w niniejszym 
dokumencie są jedynie opiniami autorów i nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Parlamentu 
Europejskiego. 
 

 

 
Od wejścia w życie perspektywy finansowej na lata 2007–2013 dziesięć lat temu 
budżet UE uległ znacznym zmianom. W 2009 r. wszedł w życie uzgodniony w 
Lizbonie Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Znacznie zmienił on 
uprawnienia instytucji Unii Europejskiej. Wybuch światowego kryzysu 
finansowego w 2008 r., po którym nastąpił kryzys szczególnie dotkliwy dla strefy 
euro, doprowadził do nacisków na stosowanie polityki oszczędnościowej w 
państwach członkowskich UE i obciążył także budżet UE. Niniejsze opracowanie 
zawiera podsumowanie tych zmian. 
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