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Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie nowo wybranym posłom do 
Parlamentu Europejskiego, a zwłaszcza członkom Komisji Budżetowej, zarysu 
rocznych procedur budżetowych 6. kadencji i podkreślenie niektórych politycznych 
sukcesów. 
 
Niektóre specjalistyczne określenia zostały oznaczone kursywą, a ich objaśnienie 
znajduje się w glosariuszu załączonym do niniejszego dokumentu. 
 
Niniejszy dokument został przygotowany wspólnie przez sekretariat Komisji 
Budżetowej i Departament tematyczny ds. budżetu.  
 
Dokument składa się z czterech części: 

 Część 1:  Najważniejsze sukcesy - dokonania PE 
 Część 2:  Mechanizmy budżetowe w procedurach rocznych i wieloletnich 
 Część 3:  Roczne procedury budżetowe w latach 2005-2009  
 Część 4:  Załączniki - szczegółowe zapisy budżetowe i glosariusz terminologii 

 
W sprawie bardziej szczegółowych i źródłowych informacji dotyczących wieloletnich 
ram finansowych na lata 2007-2013 oraz rocznych procedur budżetowych 6. kadencji 
proszę korzystać z osobnej analizy przeprowadzonej przez Departament tematyczny 
ds. budżetu dotyczącej porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 
r. i procedur budżetowych w latach 2005-2009.   
 
 
 
 
 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
Budżety korygujące nie zostały wymienione w podsumowaniach rocznych procedur 
budżetowych, ale zostały uwzględnione w załączonych tabelach. Poniższa tabela 
przedstawia liczbę budżetów korygujących przyjętych w ciągu danego roku 
budżetowego: 
 

Rok budżetowy 2005 2006 2007 2008 
Liczba budżetów 
korygujących 

8 6 7 10 
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WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE 
 

Od 1988 r. roczne procedury budżetowe odbywały się w ramach wieloletnich ram 
finansowych (WRF) przyjmowanych za pomocą porozumienia 
międzyinstytucjonalnego (PMI). 

Aktualne PMI zostało przyjęte dnia 17 maja 2006 r. Jego celem jest wzmocnienie 
dyscypliny budżetowej, poprawa funkcjonowania rocznej procedury budżetowej i 
współpraca między instytucjami w kwestiach budżetowych, a także zapewnienie 
należytego zarządzania finansowego funduszami UE.  

1. WPROWADZENIE 

1.1. PMI I WRF: W KIERUNKU LEPSZEGO FUNKCJONOWANIA ROCZNEJ 
PROCEDURY BUDŻETOWEJ 

Lata 80-te są często określane jako lata kryzysu budżetowego w UE. Sytuacja 
otwartego konfliktu między dwoma organami władzy budżetowej doprowadziła do 
opóźnionego przyjęcia budżetu w 1980 r., 1985 r., 1986 r. i 1988 r. oraz do 
korzystania z systemu miesięcznego prowizorium budżetowego. 

W rezultacie postanowiono określać wydatki UE za pomocą instrumentu planowania 
w perspektywie średnioterminowej (5, a następnie 7 lat), stworzyć przepisy 
ułatwiające dialog i dzięki temu przezwyciężyć pojawiające się trudności.  

Środki budżetowe są zapisywane i wdrażane w cyklu rocznym. Niemniej jednak 
porozumienia międzyinstytucjonalne stały się podstawą stosunków 
międzyinstytucjonalnych w zakresie spraw budżetowych, a od ich wprowadzenia 
zapewniły terminowe przyjmowanie rocznych budżetów. Spowodowały także 
powstanie wieloletnich programów finansowych. 

Jeżeli traktat lizboński wejdzie w życie, WRF przestaną być opracowywane za 
pomocą ograniczonych czasowo porozumień instytucjonalnych: staną się one wtedy 
prawem pierwotnym (art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). 

1.2. RAMY FINANSOWE 

Podczas gdy pierwszym dwóm perspektywom finansowym towarzyszył wzrost 
pułapu zasobów własnych, w przypadku trzeciej i czwartej (obecnej) perspektywy 
sytuacja była wręcz odwrotna. 

Każda perspektywa finansowa odzwierciedlała strategiczne wytyczne i najważniejsze 
decyzje polityczne. 

1988-1992 (tzw. pierwszy pakiet Delorsa): jego celem było zakończenie kryzysu 
budżetowego i zapewnienie środków koniecznych na wykonanie budżetu Jednolitego 
Aktu Europejskiego. 

1993-1999 (tzw. drugi pakiet Delorsa): umożliwił podwojenie funduszy 
strukturalnych. 

2000-2006 (Agenda 2000): ustabilizowano budżet Wspólnoty i dokonano 
oszczędności w celu sfinansowania rozszerzenia. 
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2007-2013: ma na celu zapewnienie Unii Europejskiej odpowiednich środków, z 
poszanowaniem dyscypliny budżetowej na podstawie oceny korzyści dla Wspólnoty. 

2. OBECNE PMI I WRF (2007-2013) 

2.1 DWA LATA NEGOCJACJI  

Od momentu przedłożenia komunikatu Komisji na początku 2004 r. aż do przyjęcia 
PMI dnia 17 maja 2006 r. potrzebne były prawie dwa lata negocjacji między 
państwami członkowskimi, aby osiągnąć porozumienie w Radzie Europejskiej 
(grudzień 2005 r.). 

2.2 PARLAMENT EUROPEJSKI UTWORZYŁ SPECJALNE STRUKTURY 
WEWNĘTRZNE W CELU PRZYGOTOWANIA NEGOCJACJI 

PE zdecydował powołać komisje tymczasową, która opracowała szerokie i 
wszechstronne sprawozdanie w maju 2005 r. (sprawozdanie R. Böge). 
Sprawozdanie określało stanowisko negocjacyjne PE i zostało przyjęte 
zdecydowaną większością w czerwcu 2005 r. Wtedy PE po raz pierwszy przyjął 
stanowisko negocjacyjne zanim Rada uzgodniła swe konkluzje. Zawierało ono 
elementy zarówno ilościowe (całkowite finansowanie w wysokości 975 mld euro na 
zobowiązania), jak i jakościowe, jak na przykład reforma systemu finansowania, 
poprawa wykonania budżetu i odnowiony „instrument elastyczności”.  Spójne i 
zdecydowane stanowisko PE było rezultatem ścisłej współpracy wyspecjalizowanych 
komisji. 

Powołanie tymczasowej komisji pozwoliło zaznaczyć obecność PE jako 
równoprawnego partnera Rady.  

Po porozumieniu osiągniętym przez Radę w grudniu 2005 r. (847 mld euro, o wiele 
mniej niż postulował w czerwcu PE), na początku 2006 r. odbyły się cztery rozmowy 
trójstronne.  Porozumienie między trzema instytucjami zostało osiągnięte 4 kwietnia 
2006 r., a podpisano je 17 maja 2006 r.  

3. OSIĄGNIĘCIA PE I DALSZE KROKI 

3.1 OSIĄGNIĘCIA PE  

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2007-2013 przeznaczono na wydatki UE 
kwotę 864,3 mld euro. Choć wiele problemów pozostało nierozwiązanych mimo 
zakończenia negocjacji, porozumienie było jedynym możliwym kompromisem, jaki 
Parlament mógł osiągnąć, biorąc pod uwagę skalę negocjacji. 

Sukces PE polega na postępach dokonanych w ramach trzech głównych założeń 
stanowiska negocjacyjnego PE: 

– Dostosowanie potrzeb finansowych do priorytetów politycznych 
(zwiększenie środków o 4 mld euro na sfinansowanie wyzwań politycznych; 
finansowanie instrumentów nieobjętych perspektywą finansową, takich jak Fundusz 
Solidarności UE, europejski fundusz dostosowania do globalizacji, rezerwa na pomoc 
nadzwyczajną). 

– Poprawa struktury budżetu dzięki większej elastyczności (instrument 
elastyczności, przegląd śródokresowy)  
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– Lepsze wykorzystanie funduszy UE i zachowanie prerogatyw Parlamentu 
Europejskiego (zmiana rozporządzenia finansowego, przepisy w sprawie 
należytego zarządzania finansowego budżetem UE, zwłaszcza rocznych 
podsumowań państw członkowskich, wspieranie prawa PE do otrzymywania 
informacji na temat WPZiB, udział Parlamentu w przeglądzie śródokresowym). 

Zgodnie ze stanowiskiem PE podczas negocjacji aktualnych ram finansowych, 
fundusze okazały się niewystarczające już w pierwszym roku ich obowiązywania. 
Podczas przygotowywania w 2007 r. budżetu na 2008 r. państwa członkowskie 
zgodziły się podążać ścieżką przygotowaną przez Parlament i zapewnić dodatkowe 
fundusze Wspólnoty na program Galileo i Europejski Instytut Innowacji i Technologii, 
a następnie na instrument na rzecz żywności i wkład UE na rzecz europejskiego 
planu naprawy gospodarczej. Te potrzeby finansowe (odpowiednio 3,7 mld euro, 1 
mld euro i 5 mld euro) zostały zaspokojone dzięki uruchomieniu instrumentów PMI.  

3.2 DALSZE KROKI: PRZEGLĄD ŚRÓDOKRESOWY 

Trzecia deklaracja PMI wzywała Komisję do przedsięwzięcia pełnego przeglądu 
ram finansowych obejmującego wszystkie aspekty wydatków UE (w tym wspólną 
politykę rolną) i zasoby (w tym rabat brytyjski) i do przedstawienia rezultatów w 
latach 2008/2009.  Przeglądowi powinna towarzyszyć ocena funkcjonowania PMI. 

PE przyjął dnia 25 marca 2009 r. rezolucję określającą jego stanowisko zanim 
Komisja przedstawiła swe propozycje. 

PE podkreślał potrzebę sfinansowania nowych priorytetów w taki sposób, aby 
nie zaszkodzić zasobom przeznaczonym na istniejące programy, zwłaszcza w 
ramach działu 1a, 3 i 4.  Obejmują one badania i innowacje, nowe wyzwania, takie 
jak bezpieczeństwo energetyczne, zmianę klimatu, obywatelstwo, wolność, 
bezpieczeństwo i sprawiedliwość oraz WPZiB. Parlament wezwał także do 
ściślejszego przestrzegania pewnych ogólnych zasad, takich jak koncentracja na 
strategiach przynoszących dodatkowe korzyści UE, identyfikacja pozytywnych i 
negatywnych priorytetów zamiast samym sobie narzucanych pułapów, większy 
poziom elastyczności, itd. 

 

REZOLUCJA PE Z DNIA 29 MARCA 2009 R. PROPONOWAŁA TRZY ETAPY W 
PODEJŚCIU DO PRZEGLĄDU ŚRÓDOKRESOWEGO: 

1. znalezienie rozwiązania w sprawie deficytów i kwot niewykorzystanych w 
kontekście rocznych procedur budżetowych, w tym również ewentualnych potrzeb 
wynikających z nowych kompetencji UE przewidzianych w traktacie lizbońskim,  

2. przygotowanie do ewentualnego dostosowania i przedłużenia obecnych 
WRF do 2015/2016 r., aby umożliwić dogodne wprowadzenie systemu pięcioletnich 
WRF, powierzającego każdemu kolejnemu Parlamentowi i każdej Komisji na czas 
trwania ich kadencji odpowiedzialność polityczną za dane WRF, wraz z możliwością 
ewentualnych dostosowań i przedłużania trwających programów zgodnie z WRF,   

3. przygotowanie kolejnych WRF w latach 2016/2017 (przez Parlament wybrany w 
2014 r.). 
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ZASOBY WŁASNE 

4. WPROWADZENIE 

Artykuł 269 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską stanowi, że „[b]ez 
uszczerbku dla innych dochodów budżet jest finansowany całkowicie z zasobów 
własnych". 

1.3. STOPNIOWA DYWERSYFIKACJA ZASOBÓW WŁASNYCH 

Wspólnoty początkowo były finansowane ze składek krajowych. Od czasów decyzji z 
dnia 21 kwietnia 1970 r. budżet Wspólnoty jest finansowany z zasobów własnych 
przysługujących Wspólnocie, bez konieczności podejmowania decyzji ze strony 
władz krajowych. Decyzja z 1970 r. ustanawiała „tradycyjne zasoby własne” (cła i 
opłaty rolne oraz opłaty wyrównawcze od cukru i izoglukozy) oraz „zasoby własne 
oparte na VAT”, które miały zrównoważyć budżet. „Czwarte źródło”, oparte na 
krajowym PNB, zostało wprowadzone w 1988 r. 

Stopniowo PNB stał się głównym źródłem finansowania budżetu UE, z którego 
pochodzi obecnie ponad 70% całkowitych odchodów, podczas gdy VAT stanowi 
około 15%, a tradycyjne zasoby własne składają się na resztę.  

Inne dochody, stanowiące około 1% budżetu, obejmują podatki płacone przez 
personel UE od wynagrodzeń, wkład krajów spoza UE na rzecz niektórych 
programów UE oraz grzywny nakładane na przedsiębiorstwa, które naruszają zasady 
konkurencji lub inne przepisy. 

1.4. SYSTEM UZUPEŁNIANY MECHANIZMAMI KOREKTY 

Dnia 7 maja 1985 r., po posiedzeniu Rady Europejskiej w Fontainebleau, 
wprowadzono „rabat brytyjski”. Rabat brytyjski jest mechanizmem kompensacyjnym 
w ramach którego Wielka Brytania otrzymuje zwrot dwóch trzecich kwoty będącej 
różnicą między udziałem tego kraju w płatnościach VAT a udziałem w wypłatach z 
budżetu Wspólnoty. W celu zapewnienia, aby całkowita kwota dostępnych zasobów 
własnych pozostała bez zmian, rabat brytyjski jest pokrywany dzięki środkom 
pochodzącym z innych państw członkowskich, z uwzględnieniem 75% rabatu 
niemieckiego (wprowadzonego w 1985 r.), a także holenderskiego, austriackiego i 
szwedzkiego (ustalonych na mocy decyzji podjętej na posiedzeniu Rady Europejskiej 
w Berlinie w 1999 r.). Pierwotny rabat został zatem uzupełniony kolejnymi rabatami 
od rabatu. 

1.5. CZĘŚCIOWA ZMIANA PRZYJĘTA NA POSIEDZENIU RADY 
EUROPEJSKIEJ W GRUDNIU 2005 R. 

Na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu 2005 r. wezwano do dalszych zmian 
systemu zasobów własnych redukując rabat brytyjski i wprowadzając kolejne 
kompensaty za finansowanie rabatu dla kilku państw członkowskich. Ustalone 
zmiany obejmowały: 

•  harmonizację stawki poboru VAT dla wszystkich państw członkowskich za 
wyjątkiem Niemiec, Holandii, Szwecji i Austrii, które powinny korzystać z niższych 
stawek w okresie 2007-2013; 
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•  redukcja rocznego wkładu brutto na rzecz zasobów własnych w przypadku 
Szwecji i Holandii w latach 2007-2013 o odpowiednio 605 mln i 150 mln euro; 

•  korekta sposobu obliczania rabatu brytyjskiego, którego wysokość ograniczono 
do 10,5 mld euro w latach 2007-2013, dzięki stopniowej redukcji całkowitej sumy 
wydatków, za wyjątkiem Wspólnej Polityki Rolnej w państwach członkowskich, które 
przystąpiły po 30 kwietnia 2004 r. 

Ponadto wprowadzono klauzulę przeglądową w porozumieniu dotyczącym 
wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013. Rada wezwała Komisję do 
przeprowadzenia kompleksowej rewizji obejmującej wszystkie aspekty wydatków i 
dochodów, w tym Wspólną Politykę Rolną i rabat brytyjski, oraz do przygotowania 
sprawozdania w latach 2008-2009. 

5. DZIAŁANIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

2.1 SYSTEM ZASOBÓW WŁASNYCH KRYTYKOWANY PRZEZ PE 

W rezolucji w sprawie przyszłości zasobów własnych z dnia 29 marca 2007 r. 
Parlament Europejski podkreślił, że aktualny system zasobów własnych, uzależniony 
głównie od wkładów państw członkowskich, jest antydemokratyczny. System 
zasobów własnych stał się skomplikowany i niezrozumiały dla obywateli Europy. 
System ten nie sprzyja eksponowaniu zaangażowania na rzecz integracji 
europejskiej i powoduje coraz większą liczbę trudnych dyskusji na temat wysokości 
wkładów państw członkowskich.   PE podkreślił także, że niektóre ambitne inicjatywy 
europejskie, takie jak Galileo lub sieci transeuropejskie, cierpią z powodu braku 
środków. Ponadto fakt, że 85% zasobów własnych to zaledwie „wkłady”, a nie 
prawdziwe zasoby własne, pogarsza stan debaty na temat „godziwego zwrotu” 
podczas której państwa członkowskie obliczają swój zysk budżetowy netto. 

W kilku rezolucjach Parlament Europejski podkreślał brak dochodów (tj. pułap 
zasobów własnych, ustalony w 1992 r. na poziomie 1,24% DNB1 w Edynburgu, nigdy 
nie został osiągnięty; budżet Wspólnoty rósł wolniej niż budżety państw 
członkowskich). Parlament Europejski opowiedział się także za reformą systemu 
zasobów własnych. Przedstawiono propozycje mające zapewnić Unii autonomię 
budżetową i umożliwić gromadzenie dochodów w sposób bardziej demokratyczny i 
przejrzysty dla obywateli Europy. 

2.2 DWUETAPOWE PODEJŚCIE USTALONE W REZOLUCJI Z DNIA 29 
MARCA 2007 R. 

Rezolucja z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyszłości zasobów własnych Unii 
Europejskiej określiła niektóre wytyczne dla przeglądu Komisji z lat 2008-2009. 
Stanowi ona także wyraźny sygnał dla głów państw i rządów odnośnie stanowisk ich 
parlamentów, ponieważ rezolucja ta opiera się na sprawozdaniu z inicjatywy własnej 
przygotowanym przez Alaina Lamassoure’a, którzy pozostawał w kontakcie z 
parlamentami krajowymi UE w celu osiągnięcia konsensusu w sprawie spójnego 
stanowiska dotyczącego przyszłości zasobów własnych UE.  

Po wymienieniu wad obecnego systemu finansowania rezolucja popiera stopniowe 
dwuetapowe podejście.  

                                                 
1 W 2002 r. pojęcie produktu narodowego brutto (PNB) zostało zastąpione dochodem narodowym 
brutto (DNB). Pułap w wysokości 1,27% DNB jest równoznaczny z 1,24% DNB według nowej 
metody statystycznej. 
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• Na pierwszym etapie należy poprawić obecny system wkładów krajowych. 
Równość i solidarność między państwami członkowskimi powinna iść w parze z 
klarownością prezentacji zapewniającą zrozumiałość i przejrzystość dla posłów i 
obywateli. 

• Drugi etap reformy polegałby na stworzeniu prawdziwego systemu zasobów 
własnych w celu przywrócenia intencji i ducha traktatów założycielskich.  Ten nowy 
system opierałby się na kilku zasadach, takich jak poszanowanie zasady 
suwerenności podatkowej państw członkowskich i neutralności podatkowej. Ogólny 
poziom wydatków publicznych ani obciążenia podatkowe obywateli nie uległyby 
wzrostowi. Ponadto skala wielkości budżetu UE nie uległaby zmianie a 
wprowadzanie nowego systemu odbywałoby się etapami. 

Analizie poddano kilka możliwych rozwiązań do zastosowania w przyszłości. 
Kontakty z parlamentami krajowymi ujawniły, że choć nie nadszedł jeszcze moment 
na wprowadzenie nowego europejskiego systemu podatkowego, takiej możliwości 
nie można wykluczyć. Rezolucja podkreśla, że konieczne jest zbadanie możliwości 
stworzenia nowego systemu zasobów własnych opartego na podatku już pobieranym 
w państwach członkowskich, który polegałby na tym, że podatek ten byłby, 
częściowo lub w całości, przekazywany do budżetu UE jako faktyczny zasób własny, 
który bezpośrednio łączyłby Unię i europejskich podatników. W tym celu rozważano 
kilka możliwych wariantów podatkowych w kontaktach z parlamentami krajowymi 
oraz w sprawozdaniach Komisji w sprawie reformy systemu zasobów własnych, w 
tym VAT, podatki akcyzowe od paliw stosowanych w transporcie oraz inne podatki 
od energii, tytoniu i alkoholu oraz podatki ekologiczne. 

6. PRZEPISY, JAKIE POJAWIŁY SIĘ W TRAKCIE RATYFIKACJI TRAKTATU 
LIZBOŃSKIEGO 

Traktat lizboński umożliwia takie posunięcia (art. 311 TFUE (wersja skonsolidowana) 
zastępujący art. 279 TWE).  

Stwierdza się w nim, że budżet jest w całości finansowany z zasobów własnych, 
stanowi, że Rada, jednomyślnie i po konsultacji z Parlamentem, przyjmuje decyzję w 
sprawie systemu zasobów własnych Unii, uwzględniając jednocześnie możliwość 
ustanowienia nowych lub uchylenia istniejących kategorii zasobów własnych. 
Decyzja ta jest zatwierdzana przez państwa członkowskie. Unia musi także 
dysponować niezbędnymi środkami na realizację swych celów i polityki. 

Jeśli chodzi o zmianę środków wykonawczych dotyczących zasobów własnych 
wcześniej Rada miała tylko obowiązek konsultacji z Parlamentem Europejskim, 
podczas gdy w nowym traktacie Rada może stanowić tylko po uzyskaniu zgody 
Parlamentu. 

Choć rezolucja PE z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie aspektów finansowych traktatu 
z Lizbony ubolewała nad faktem, że państwa członkowskie nie wykorzystały szansy 
ustanowienia systemu autentycznych zasobów własnych oraz że nie dokonano 
postępów jeśli chodzi o zaangażowanie PE w proces określania pułapów i charakteru 
dostępnych zasobów własnych, niemniej jednak z zadowoleniem przyjął fakt, że 
nastąpił postęp odnośnie do przepisów wykonawczych do decyzji o zasobach 
własnych. 
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BLIŻSZE POWIĄZANIE BUDŻETU I USTAWODAWSTWA 
 
Przepisy i budżet są ze sobą ściśle powiązane. Rola PE jest kluczowa, gdyż jest on 
jednocześnie organem władzy budżetowej i ustawodawczej. Podczas gdy komisje 
wyspecjalizowane w kwestiach ustawodawczych negocjują z Komisją i Radą w 
sprawie aspektów ustawodawczych inicjatyw Wspólnoty, (tj. założenia polityczne, 
programy, działania itd.), Komisja Budżetowa negocjuje z Radą aspekty budżetowe 
każdego programu unijnego oraz środki finansowe na każdą inicjatywę. Żaden 
program ani inicjatywa mająca skutki finansowe nie może zostać zatwierdzona jeżeli 
organ władzy budżetowej nie określi jej budżetu. 

2. RELACJE MIĘDZY KOMISJĄ BUDŻETOWĄ I WYSPECJALIZOWANYMI 
KOMISJAMI PE 

2.1. OPINIE 

Oprócz najbardziej widocznej działalności Komisji Budżetowej, jaką jest procedura 
budżetowa, komisja stale uczestniczy w procedurach ustawodawczych każdej 
wyspecjalizowanej komisji. Komisja Budżetowa zatwierdza opinie dla 
wyspecjalizowanych komisji odnośnie do działalności ustawodawczej jak i 
pozaustawodawczej. 
Jeśli chodzi o wnioski legislacyjne mające skutki budżetowe opinie wydawane przez 
Komisję Budżetową mają na celu weryfikację zgodności finansowej danego wniosku 
z pułapami działów wieloletnich ram finansowych (WRF). Ponadto przy okazji rocznej 
procedury budżetowej opinie komisji mają na celu kontrolę poszanowania środków 
przeznaczonych na programy UE określonych w procedurze legislacyjnej, którą 
zajmują się wyspecjalizowane komisje. Ponadto artykuł 50 regulaminu przewiduje 
procedurę ściślejszej współpracy, jeżeli „dana sprawa należy w prawie równej mierze 
do kompetencji co najmniej dwóch komisji”.  
W przypadku działalności pozaustawodawczej (sprawozdania z inicjatywy własnej) 
Komisja Budżetowa wydaje opinie na temat projektów rezolucji politycznych 
związanych z różnymi dziedzinami polityki, aby podkreślić, między innymi, aspekty 
finansowe tych dziedzin oraz podstawowe zasady należytego zarządzania 
budżetem. 

2.2. ROLA KOMISJI WOBEC NIEOCZEKIWANYCH WYDARZEŃ I 
WSPÓŁPRACA Z INNYMI KOMISJAMI  

1.2.1 Fundusz Solidarności i fundusz dostosowania do globalizacji 

Rolą Komisji Budżetowej jest negocjowanie z drugim organem władzy budżetowej 
finansowania nieoczekiwanych wydatków. 

Tak jest w przypadku uruchamiania Funduszu Solidarności w razie wystąpienia 
katastrofy w którymś z państw członkowskich. Komisja Budżetowa prowadzi tę 
procedurę podczas gdy Komisja Rozwoju Regionalnego wydaje w tej kwestii opinię. 
To samo dzieje się w przypadku uruchamiania funduszu dostosowania do 
globalizacji na rzecz przedsiębiorstw państwa członkowskiego, które ucierpiało na 
skutek globalizacji ekonomicznej. W takich sytuacjach Komisja Budżetowa jest także 
wiodącą komisją, a Komisja Zatrudnienia wydaje opinię. 
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1.2.2 GALILEO I EUROPEJSKI PLN NAPRAWY GOSPODARCZEJ: 
DWA UDANE PRZYKŁADY DOBREJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY KOMISJĄ 
BUDŻETOWĄ I KOMISJĄ PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I 
ENERGII (ITRE) 

  
Oprócz wyżej wymienionego uruchamiania dwóch europejskich funduszy ostatnio w 
dwóch specyficznych przypadkach Komisja Budżetowa została wezwana do 
negocjacji niespodziewanych wydatków we współpracy z inną wyspecjalizowaną 
komisją.  

Pierwszy przypadek dotyczy Galileo, kiedy prywatne przedsiębiorstwa finansujące 
program wycofały się z finansowania we wrześniu 2008 r. Komisja ITRE - 
odpowiedzialna za wniosek w sprawie rozporządzenia dotyczącego dalszej realizacji 
europejskich programów nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) - nie mogła 
zatwierdzić wniosku legislacyjnego Komisji ponieważ nie przeznaczono na niego 
żadnych środków finansowych.  

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. przewiduje możliwość 
zmiany WRF w celu zareagowania na nieprzewidziane sytuacje. W decyzji z dnia 19 
września Komisja planowała dokonać przeglądu WRF, aby zapewnić dodatkowe 2,4 
mld euro konieczne w fazie wdrożenia i eksploatacji programu Galileo.  

Podczas procedury budżetowej w 2008 r. Parlament w pierwszym czytaniu z 
zadowoleniem przyjął  wniosek Komisji o przegląd WRF. Podczas procedury 
pojednawczej w ramach procedury budżetowej dnia 23 listopada 2007 r. PE nalegał, 
aby dokonać zmiany WRF.  

Po długich negocjacjach Rada przychyliła się do wniosków Parlamentu zgodnie z 
przepisami porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. Ogólne 
porozumienie między Komisją Budżetową i Radą ustaliło modyfikację WRF na 
poziomie 1,6 mld euro, dodając 200 mln euro dzięki przesunięciom w ramach 
programów wspólnotowych w dziale 1a, 400 mln euro dzięki zmianie priorytetów w 7. 
ramowym programie badań-Euratom i uruchomieniu instrumentu elastyczności w 
kwocie 200 mln euro.  To porozumienie było zgodne z absolutnym priorytetem PE, 
który zakładał, że nie należy redukować środków finansowych na programy 
wieloletnie. 

Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej zmiany WRF. 
Komisja ITRE, odpowiedzialna za wniosek legislacyjny, mogła wtedy zatwierdzić 
wniosek w sprawie Galileo i przedłożyć sprawozdanie na posiedzeniu plenarnym. 

Drugi przypadek dotyczy europejskiego planu naprawy gospodarczej 
zaproponowanego przez Komisję w styczniu 2009 r. w celu wsparcia gospodarki UE 
w następstwie światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. Komisja 
Budżetowa negocjowała z Radą aspekty finansowe wniosku Komisji, a mianowicie 
pochodzenie 5 mld euro przeznaczonych częściowo na sektor energetyczny, 
częściowo na rozwój łączy szerokopasmowych na obszarach wiejskich i 
wzmocnienie działań związanych z „nowymi wyzwaniami” zdefiniowanymi w 
kontekście oceny funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej. 

 Porozumienie osiągnięte z Radą dnia 2 kwietnia 2009 r. określało dwuetapowe 
podejście:  

o  Etap 1:  2,6 mld euro:  
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Pułap działu 1a został zwiększony o 2 mld euro w 2009 r. dzięki obniżeniu pułapu 
działu 2 o tę kwotę; kwota 600 mln euro została dodana na rozwój obszarów 
wiejskich z budżetu na 2009 r.  

o Etap 2:  2,4 mld euro:  

Pozostałe 2,4 mld euro zapewniono dzięki mechanizmowi kompensacyjnemu 
podczas procedury pojednawczej w ramach procedury budżetowej na lata 2010 i 
2011 dzięki wykorzystaniu wszystkich środków, na jakie pozwalają ramy prawne i 
bez uszczerbku dla środków finansowych przeznaczonych na programy 
zatwierdzone w ramach procedury współdecyzji oraz rocznej procedury budżetowej. 

Tu ponownie wynik negocjacji został zaakceptowany przez PE, ponieważ 
uszanowano zasadę nie poddawania redukcji środków finansowych wieloletnich 
programów finansowych.   

Komisja Budżetowa zatwierdziła następnie modyfikację WRF zgodnie z 
porozumieniem zawartym z Radą. W konsekwencji komisja ITRE mogła zatwierdzić 
wniosek legislacyjny i przedłożyć go na posiedzeniu plenarnym do ostatecznego 
zatwierdzenia. 
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ROZPORZĄDZENIE FINANSOWE 

 

Obok traktatu rozporządzenie finansowe (RF) jest decydującym punktem odniesienia 
dla zasad i procedur regulujących stanowienie i wykonywanie budżetu Unii 
Europejskiej oraz kontrolę funduszy Wspólnot Europejskich. Przepisy wykonawcze 
stanowią zbiór bardziej szczegółowych i technicznych zasad koniecznych przy 
stosowaniu rozporządzenia finansowego. 

Choć art. 279 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) stanowi, że 
Parlament jest zaledwie konsultowany w sprawie wniosków, Parlament Europejski 
odgrywał ważną rolę podczas całej procedury. 

Podczas 6. kadencji Parlamentu obowiązywały dwie wersje rozporządzenia 
finansowego: wersja z 2002 r. i z 2006 r. 2 

7. WPROWADZENIE: GŁÓWNE ASPEKTY REWIZJI ROZPORZĄDZENIA 
FINANSOWEGO W 2002 R. 

1.1 Rewizja RF dokonana w 2002 r. była pierwszą gruntowną zmianą 
dokonaną od 1977 r. 

Przekształcenie rozporządzenia finansowego obowiązującego od grudnia 1977 r. 
było jednym z kluczowych elementów reformy administracyjnej i finansowej3 
podjętej przez mianowaną we wrześniu 1999 r. Komisję pod przewodnictwem R. 
Prodiego. Przekształcenie miało na celu zapewnienie należytego zarządzania 
funduszami UE, których kwota znacznie wzrosła. 

1.2 Dwie główne zmiany przyjęte w dniu 25 czerwca 2002 r. 

o Reforma kontroli finansowej i zwiększenie odpowiedzialności dyrekcji 
generalnych 

Główną zasadą rozporządzenia finansowego z 1977 r. był system uprzedniej 
kontroli przez głównego kontrolera finansowego każdej instytucji. Dzięki 
przekształceniu rozporządzenia finansowego w 2002 r. powierzono większą 
odpowiedzialność  intendentom w ramach dyrekcji generalnych.  
Zdecentralizowany system kontroli ex-ante i a posteriori umożliwia intendentom 
autoryzowanie wydatków bez wymogu uprzedniej zgody kontrolera finansowego, 
który podlega jednak wtedy różnym rodzajom kontroli, w tym kontroli wewnętrznej. 
Organy zaangażowane w operacje finansowe otrzymują większą odpowiedzialność, 
a każda dyrekcja generalna musi przedstawić roczne sprawozdanie z działalności i 
wydać poświadczenie wiarygodności. 

o Reforma księgowości 

Drugim ważnym aspektem rozporządzenia finansowego w wersji z 2002 r. było 
odejście od rachunkowości „kasowej” na rzecz nowoczesnej „rachunkowości 
memoriałowej”, która pozwala na rejestrowanie operacji i transakcji księgowych w 
                                                 
2 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, 
zmienione ostatnio rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1995/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. 
3 Biała księga w sprawie reformy Komisji: COM(2000) 10 (wersja ostateczna) z 18.1.2000 r. 
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momencie podejmowania decyzji o ich realizacji, a nie w momencie otrzymania lub 
wypłaty środków pieniężnych. 

8. REWIZJA ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO W 2006 R. I GŁÓWNE 
OSIĄGNIĘCIA PE 

2.1 HARMONOGRAM I PROCEDURA 

Rozporządzenie finansowe podlega rewizji co trzy lata lub gdy zajdzie taka 
potrzeba. Komisja przedłożyła pierwsze propozycje w 2005 r., po których nastąpiły 
dwa lata negocjacji między Radą i Parlamentem zanim mogło zostać osiągnięte 
porozumienie.  

Jeśli chodzi o rewizję dokonaną w 2002 r., mimo że art. 279 TWE stanowi, że 
Parlament jest zaledwie konsultowany w tej sprawie, PE uznał, że z powodu daleko 
idących konsekwencji budżetowych jeden organ władzy budżetowej nie może sam 
zatwierdzić rozporządzenia finansowego. Zgodnie ze wspólną deklaracją z dnia 4 
marca 1975 r. postanowiono przeprowadzić procedurę pojednawczą i PE został 
potraktowany jako równorzędny partner. 

Rozporządzenie finansowe przyjęte dnia 13 grudnia 2006 r. zmienia ponad połowę 
artykułów rozporządzenia finansowego zatwierdzonego dnia 25 czerwca 2002 r. 

2.2 CEL REWIZJI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO 
PRZEPROWADZONEJ W 2006 R. 

Celem rewizji przeprowadzonej w 2006 r. było uproszczenie procedur finansowych i 
poprawa skuteczności oraz przejrzystości wydatków UE.  Od wczesnych etapów 
stosowania rozporządzenia finansowego (RF) i jego przepisów wykonawczych 
beneficjenci funduszy UE i użytkownicy RF skarżyli się na jego nadmierne 
skomplikowanie. Zatem poprawione RF musiało zostać przeredagowane dla nowej 
generacji programów finansowanych przez UE (2007-2013), takich jak fundusze 
strukturalne lub ramowy program badań i rozwoju. 

2.3 PE ODEGRAŁ AKTYWNĄ ROLĘ W REWIZJI ROZPORZĄDZENIA 
FINANSOWEGO 

PE zdecydowanie poparł i wpłynął na nową rewizję rozporządzenia 
finansowego. Odegrał aktywną rolę dążąc do jego uproszczenia. PE apelował o 
większą przejrzystość i osiągnięcie właściwej równowagi między przyjaznymi 
użytkownikom procedurami, ochroną interesów finansowych UE, a także 
podatników oraz zasadą proporcjonalności kosztów administracyjnych.  

Jak podkreślił sprawozdawca Parlamentu z ramienia komisji BUDG/CONT w 
opinii przygotowanej przez komisję CONT dla komisji BUDG, rozporządzenie 
finansowe przyjęte w 2002 r. zawierało skomplikowane przepisy proceduralne, które 
powodowały „biurokratyzację i żmudność procedur oraz próby unikania 
odpowiedzialności za pomocą mnożenia szczebli hierarchii i etapów 
proceduralnych”. Ponadto wnioskujący o przyznanie dotacji i oferenci startujący w 
przetargach zmagali się ze skomplikowanymi i kosztownymi procedurami składania 
wniosków. 
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2.4 SUKCESY PE OSIĄGNIĘTE PODCZAS REWIZJI ROZPORZĄDZENIA 
FINANSOWEGO W 2006 R. 

Wbrew początkowym reakcjom Rady PE zdołał wprowadzić zasadę 
proporcjonalności. 

Zasada ta została wprowadzona w systemie przetargów i przyznawania dotacji w 
celu ich przyspieszenia i zredukowania biurokracji.  PE udało się sprawić, aby 
wymogi proceduralne i w zakresie dokumentacji były proporcjonalne do 
przyznawanej kwoty lub ponoszonych kosztów lub ryzyka. Takie podejście jest 
szczególnie korzystne dla małych podmiotów, takich jak małe i średnie 
przedsiębiorstwa, szkoły i uniwersytety, które są zazwyczaj beneficjentami 
niewielkich dotacji i kontraktów.  

Zasada proporcjonalności dotyczy także działań administracyjnych, dzięki czemu 
kompleksowość kontroli jest proporcjonalna do zaangażowanych kwot i ryzyka.   

Ponadto PE wprowadził poprawki, które zostały zatwierdzone, w celu uwzględnienia 
zasady proporcjonalności odnośnie do odpowiedzialności intendentów, 
podkreślając, że ich odpowiedzialność powinna być przede wszystkim oceniana na 
podstawie skali uchybienia.  Odpowiedzialność intendenta została ograniczona do 
12-krotności miesięcznego wynagrodzenia w przypadku zaniedbania, natomiast 
pełne zadośćuczynienie spowodowanej szkody ma miejsce w przypadku umyślnego 
uchybienia. 

Niektóre najbardziej kontrowersyjne problemy związane z kwestią jawności 
dotyczyły utworzenia bazy danych podmiotów wykluczonych z zamówień 
publicznych oraz ujawniania informacji o beneficjentach funduszy rolnych. Ten 
poziom jawności został osiągnięty dzięki presji wywieranej przez Parlament. 

Kolejny kontrowersyjny punkt dotyczył zwiększenia uprawnień europejskich partii 
politycznych w zakresie długoterminowego planowania finansowego i 
wprowadzenia wyjątku od zasady braku zysku w celu umożliwienia przenoszenia 
części nadwyżki. Został on przyjęty w 2007 r. 

Ponadto PE zdołał ochronić swe prerogatywy w zakresie transferu środków 
pomiędzy rozdziałami w czasie trwania roku budżetowego oraz w zakresie prawa do 
informacji. 
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Agencje 

Obecnie mamy do czynienia z dwoma rodzajami agencji. 

Agencje zdecentralizowane (zwane także agencjami regulacyjnymi lub tradycyjnymi) 
to podmioty prawne utworzone przez europejskiego ustawodawcę z myślą o 
udzielaniu pomocy podczas wdrażania poszczególnych europejskich strategii 
politycznych. Posiadają one status prawny i korzystają z administracyjnej i 
finansowej autonomii. Większość z nich jest częściowo lub w całości finansowana za 
pomocą dotacji z budżetu UE i podlega rozporządzeniu finansowemu.  

Agencje zdecentralizowane mogą zajmować się następującymi rodzajami 
działalności:  pomagają regulować dany sektor, czasami podejmując samodzielne, 
prawnie wiążące decyzje; zapewniają pomoc techniczną i naukową instytucjom 
europejskim lub państwom członkowskim, czasem w formie sprawozdań z kontroli; 
zachęcają do współpracy między organami krajowymi, czasem prowadzą działalność 
operacyjną w obszarze swej działalności; świadczą także usługi informacyjne lub 
pomagają nawiązać kontakty.  

Obecnie istnieje 26 zdecentralizowanych agencji (jedna w trakcie zamykania) 
uwzględniając agencje pierwszego i trzeciego filara.  Trzy agencje znajdują się w 
fazie powstawania. Jednocześnie istnieją 3 agencje w ramach drugiego filaru, ale 
mają wyłącznie charakter międzyrządowy (także w zakresie finansowania). W 2009 r. 
wkład finansowy z budżetu UE na agencje zdecentralizowane sięgał ponad 580,3 
mln euro. Ich personel, uwzględniając wszystkie kategorie, to ponad 5000 stanowisk, 
z czego 4 211 pracowników czasowych. 

Agencje wykonawcze powstają na mocy decyzji Komisji, aby wdrożyć całość lub 
część programu lub projektu Wspólnoty w imieniu Komisji i na jej odpowiedzialność. 
Znajdują się one pod kontrolą Komisji i jest ona za nie odpowiedzialna. Ich koszty 
administracyjne (głównie personel) pokrywa budżet Unii w ramach sekcji 3 (Komisja) 
i nie podlegają one działowi 5 (Administracja) wieloletnich ram finansowych. Pod 
kątem budżetu zajmuje się nimi PE jako częścią budżetu Komisji. 

Aktualnie istnieje 6 agencji wykonawczych. W 2009 r. w budżecie UE przeznaczono 
139,7 mln euro na funkcjonowanie tych agencji. W 2009 r. zatrudnionych w nich było 
368 pracowników czasowych i 941 pracowników kontraktowych (oraz 30 
oddelegowanych ekspertów krajowych). 

ZWIĘKSZANIE ROLI PE W ZAKRESIE AGENCJI ZDECENTRALIZOWANYCH  

PE odgrywa ważną rolę jeśli chodzi o zdecentralizowane agencje. Pierwsze agencje 
powstały na mocy aktu ustawodawczego Rady i Parlamentu.  Wtedy jedynym 
instrumentem budżetowym służącym ich kontrolowaniu był budżet roczny, w którym 
przegłosowywano dotację dla agencji (zazwyczaj jako wydatek nieobligatoryjny, co 
oznacza że PE miał ostatnie słowo) oraz procedura udzielania absolutorium, kiedy to 
PE udziela indywidualnie absolutorium z wykonania budżetu rocznego 
poszczególnym agencjom otrzymującym dotację z UE. Parlament wykorzystał ten 
instrument, aby sprawować kontrolę na zarządzaniem finansami w agencjach: PE nie 
tylko zatwierdza dotację dla agencji, ale także ich plan zatrudnienia obejmujący 
personel. Ponadto PE zdołał narzucić agencjom obowiązek przedkładania rocznego 
programu prac, strategicznych planów wieloletnich, wieloletniej polityki zatrudnienia, 
systematycznej oceny działalności itd. 
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W czasie ostatniej kadencji PE udało się osiągnąć włączenie do porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania 
finansami zasady, według której w razie powstania nowej agencji oba organy władzy 
budżetowej powinny terminowo osiągnąć porozumienie w sprawie jej finansowania4. 
Za pomocą tego porozumienia PE dążył do zapewnienia dostępności koniecznych 
środków finansowych na nowe agencje, w celu zapewnienia ich prawidłowego 
funkcjonowania i zapobieżenia finansowaniu nowych agencji za pomocą 
przeprogramowania lub wykorzystywania rezerw: nowe agencje potrzebują 
„świeżych” pieniędzy. Uznano to za szczególnie ważne na etapie, na którym 
ogłoszono powstanie nowych zdecentralizowanych agencji w sytuacji niedostatku 
środków i wobec doświadczeń, które pokazują, że tworzenie nowych agencji jest 
uzależnione bardziej od woli państw członkowskich, które chcą zapewnić obecność 
prestiżowej europejskiej agencji na swym terytorium, bez względu na to, czy 
funkcjonowanie Unii odniesie korzyści z posiadania takiej agencji.     

Wraz z rozwojem uprawnień ustawodawczych PE stało się jasne, że agencje 
powinny powstawać w drodze aktu ustawodawczego zatwierdzanego w procedurze 
współdecyzji między PE i Radą, co da PE większe możliwości wpływania na 
strukturę i  sposób funkcjonowania agencji.  

Na szczeblu rocznych procedur budżetowych w 2005 r. PE zapewnił dodatkowe 
fundusze na zdecentralizowane agencje w wysokości 40 mln euro dzięki 
instrumentowi elastyczności, mając na celu ochronę i wzmocnienie priorytetów 
Parlamentu i zapewnienie agencjom funduszy koniecznych do realizacji ich zadań. 
Wzrost liczby agencji i ich rosnące wydatki, zwłaszcza w ramach działu 3, budzily 
obawy Parlamentu, który podkreślał swą polityczną wolę dalszego wzmocnienia 
kontroli nad agencjami, zarówno politycznej jak i budżetowej.  

W ramach procedury budżetowej w 2007 r. Parlament, Rada i Komisja przyjęły 
wspólną deklarację dotyczącą trzech nowych planowanych agencji. Stanowisko PE 
w sprawie tworzenia zdecentralizowanych agencji (informacja o skutkach 
budżetowych, zgodnie z art. 47 nowego porozumienia między instytucjonalnego) 
otrzymało formalny charakter. Środki przewidziane we WPB na 2007 r. zostały 
przywrócone przez Parlament, ale częściowo umieszczone w rezerwie w 
oczekiwaniu na wyniki oceny agencji.  

Finansowanie i kontrola agencji UE były także głównym tematem dyskusji w czasie 
procedury budżetowej w 2008 r. W ramach postępowania pojednawczego w drugim 
czytaniu przyjęto wspólne deklaracje mające na celu lepszą kontrolę tworzenia, 
rozwoju i finansowania agencji UE.  Obejmowały one zwłaszcza: 

o dochody przeznaczone na konkretny cel, zwłaszcza te związane z 
agencjami zdecentralizowanymi, 

o  tworzenie, ocena i finansowanie agencji UE 

Liczba linii budżetowych przeznaczonych na finansowanie zdecentralizowanych 
agencji wzrosła o ponad 20%, a budżet na Frontex został podwojony zgodnie z 
życzeniem Parlamentu. 

                                                 
4 „47. Przy sporządzaniu wniosku dotyczącego utworzenia jakiejkolwiek nowej agencji Komisja oceni 
skutki budżetowe dla odpowiednich działów wydatków. Na podstawie tych informacji i bez uszczerbku 
dla procedur legislacyjnych obowiązujących w przypadku ustanawiania danej agencji, obydwa organy 
władzy budżetowej zobowiązują się w ramach współpracy na rzecz budżetu do osiągnięcia 
terminowego porozumienia w sprawie finansowania przedmiotowej agencji”.  
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W budżecie na 2009 r. dochody przeznaczone na agencje i nadwyżki z poprzednich 
lat zostały uwzględnione zanim zaproponowano dotacje UE dla poszczególnych 
agencji.  

Wreszcie jeśli chodzi o przyszły rozwój agencji wspólna deklaracja apelowała o 
szybkie powołanie międzyinstytucjonalnej grupy roboczej, która powstała w 
grudniu 2008 r. Wymieniona grupa międzyinstytucjonalna, w której PE jest 
reprezentowany przez 5 osób, będzie się starała osiągnąć wspólne podejście do 
kwestii takich jak rola i miejsce agencji w kontekście międzyinstytucjonalnym, 
tworzenie, struktura i funkcjonowanie tych agencji, ich finansowanie, budżet, 
zarządzanie i kontrola, w oparciu o gruntową ocenę obecnej sytuacji. Komisja, przy 
wsparciu PE, przedstawiła już wniosek w sprawie porozumienia 
międzyinstytucjonalnego dotyczący tych kwestii, ale odrzucenie przez Radę 
spowodowało jego uchylenie. Obecnie prace są prowadzone na szczeblu 
technicznym, a jednocześnie dokonywana jest zewnętrzna ocena funkcjonowania 
całego systemu agencji. Do końca bieżącego roku planowane jest zakończenie 
oceny i prac technicznych, tak by umożliwić grupie roboczej działalność i 
zakończenie jej prac do końca 2010 r.   
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PROJEKTY PILOTAŻOWE I DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE 
 
 

W niniejszej sekcji zawarto definicję projektów pilotażowych i działań 
przygotowawczych oraz opisano zasady ich stosowania, następnie opisano sposób 
realizacji projektów pilotażowych i działań przygotowawczych od 2000 r. oraz 
rozważono ich wpływ na plan legislacyjny.  

9. DEFINICJA PROJEKTÓW PILOTAŻOWYCH I DZIAŁAŃ 
PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ ZASAD ICH STOSOWANIA 

 
Z reguły środki przewidziane w budżecie na jakiekolwiek działanie ze strony 
Wspólnot lub Unii Europejskiej mogą zostać wykorzystane dopiero po przyjęciu aktu 
podstawowego. Jednak art. 49 rozporządzenia finansowego5 zezwala na realizację 
następujących działań bez przyjęcia aktu podstawowego pod warunkiem, że 
działania, które mają zostać sfinansowane, należą do kompetencji Wspólnot lub Unii 
Europejskiej: a) środki przeznaczone na programy pilotażowe o charakterze 
eksperymentalnym, których celem jest sprawdzenie wykonalności działania lub jego 
użyteczności; odpowiednie środki na zobowiązania mogą zostać przewidziane w 
budżecie na okres nie dłuższy niż dwa kolejne lata budżetowe; 

b) środki na działania przygotowawcze w dziedzinie zastosowania traktatu WE, 
traktatu Euratom oraz tytułu VI TUE, których celem jest przygotowanie wniosków pod 
kątem podjęcia działań w przyszłości; działania przygotowawcze mają być spójne i 
mogą przybierać różne formy; odpowiednie środki na zobowiązania mogą zostać 
przewidziane w budżecie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne lata budżetowe; 
procedurę legislacyjną należy zakończyć przed upływem trzeciego roku 
budżetowego; w trakcie trwania procedury legislacyjnej środki na zobowiązania 
muszą odpowiadać konkretnym cechom działania przygotowawczego pod względem 
przewidzianych czynności, realizowanych celów oraz beneficjentów; zatem 
wykorzystane środki nie mogą odpowiadać pod względem ilościowym środkom 
przewidzianym na sfinansowanie konkretnego działania. 

Ogólne maksymalne wysokości środków, jakie mogą zostać przyznane na realizację 
projektów pilotażowych oraz działań przygotowawczych zostały określone w 
międzyinstytucjonalnym porozumieniu w sprawie dyscypliny budżetowej6. W okresie 
2007-2013 wysokość środków rocznych ogranicza się do kwoty 40 mln euro na 
realizację projektów pilotażowych oraz 50 mln euro na nowe działania 
przygotowawcze oraz 100 mln euro na wszystkie działania przygotowawcze. 

                                                 
5 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1). 
6 Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania 
finansami - wraz z ramami finansowymi na lata 2007-2013 (Dz.U. C 139 z 14.6.2006). 
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10. REALIZACJA PROJEKTÓW PILOTAŻOWYCH I DZIAŁAŃ 
PRZYGOTOWAWCZYCH 

Analiza przebiegu realizacji projektów pilotażowych i działań przygotowawczych od 
2000 r.7 przeprowadzona przez Komisję Budżetową wykazuje, że po powolnym 
starcie, zużycie środków finansowych dostępnych na realizację tych projektów i 
działań w rozpatrywanym okresie znacznie się poprawiło. W trakcie realizacji 
wszystkich działań przygotowawczych podczas całego okresu w pełni przestrzegano 
ustalonego pułapu środków, natomiast w przypadku nowych działań 
przygotowawczych przekroczono go w 2008 r., zaś w przypadku projektów 
pilotażowych przekroczono go w latach 2006 i 2007. 

Pod względem wyników, większość projektów pilotażowych, których realizacja 
zakończyła się w okresie 2000-2008, kontynuowano wskutek ich przekształcenia w 
działania przygotowawcze, poprzez włączenie do obowiązującej podstawy prawnej 
lub przyjęcie nowej podstawy prawnej, jednak 40% z nich zarzucono. Zarzucono 
jedynie 16% działań przygotowawczych, pozostałe z nich kontynuowano, ponieważ 
objęte nimi działania były realizowane gdzie indziej, a także poprzez włączenie do 
obowiązującej podstawy prawnej lub poprzez przyjęcie nowej podstawy prawnej. 

W okresie obowiązywania ostatniej perspektywy finansowej największą część 
środków przewidzianych na realizację projektów pilotażowych i działań 
przygotowawczych przeznaczono na działania w dziedzinie polityki rynku 
wewnętrznego, natomiast w aktualnych ramach finansowych największą część 
środków przeznaczono dotychczas na działania w dziedzinie przedsiębiorczości. 
Największy udział projektów pilotażowych i działań przygotowawczych w budżecie 
odnotowano w 2001 r. w dziedzinie polityki wewnętrznej (1,1%) oraz w 2007 r. w 
dziedzinie obywatelstwa, wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (1,5%). 

11. WPŁYW REALIZACJI PROJEKTÓW PILOTAŻOWYCH I DZIAŁAŃ 
PRZYGOTOWAWCZYCH 

Wszystkie trzy instytucje mogą wysuwać propozycje projektów pilotażowych i działań 
przygotowawczych. Jednakże większość nowych inicjatyw wysuniętych do tej pory 
pochodzi z Parlamentu Europejskiego. Jako że wiele z tych propozycji zaowocowało 
przyjęciem nowej lub modyfikacją istniejącej już podstawy prawnej umożliwiającej 
realizację proponowanych działań, jasne jest, że projekty pilotażowe i działania 
przygotowawcze dają Parlamentowi Europejskiemu ważną możliwość podjęcia 
inicjatywy i wywarcia wpływu na plan legislacyjny. Dotychczasowe projekty 
pilotażowe i działania przygotowawcze zaproponowane przez Parlament Europejski 
wiązały się z konsekwencjami legislacyjnymi w wielu dziedzinach działalności, 
zwłaszcza w przestrzeni wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa, a także w 
dziedzinie przedsiębiorczości, zatrudnienia, spraw socjalnych, rolnictwa, 
społeczeństwa informacyjnego oraz mediów, oświaty i kultury, zdrowia, ochrony 
konsumenta i stosunków zewnętrznych. 
 
 

                                                 
7 Publikacja „Factual Study on the Follow-Up of Pilot Projects and Preparatory Actions” z 7.4.2009, 
dostępna pod adresem: http://www.europarl.europa.eu/studies. 
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CZĘŚĆ 2 

 

MECHANIZMY BUDŻETOWE W PROCEDURACH 
ROCZNYCH I WIELOLETNICH 

 

 
 
 
 
 
 
W sprawie bardziej szczegółowych i źródłowych informacji dotyczących wieloletnich 
ram finansowych na lata 2007-2013 oraz rocznych procedur budżetowych w 6. 
kadencji proszę także korzystać z osobnej analizy zamówionej przez Komisję 
Budżetową i przeprowadzonej przez Departament tematyczny ds. budżetu 
dotyczącej porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. i procedur 
budżetowych w latach 2005-2009. 
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CZYM SĄ WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE? 
 

Roczne procedury budżetowe odbywają się w ramach wieloletnich ram finansowych 
zatwierdzanych za pomocą porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami. 

POROZUMIENIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE A PROCEDURA BUDŻETOWA 
 
Od 1988 r. procedura budżetowa jest przeprowadzana w ramach wieloletnich ram 
finansowych dzięki przyjęciu porozumień międzyinstytucjonalnych (PMI), w celu 
zapobiegania ryzyku występowania lub rozwiązywania konfliktów pojawiających się 
podczas rocznej procedury budżetowej.  

Mimo że PMI nie mają podstaw prawnych według obecnie obowiązującego traktatu 
(z Nicei) to stały się podstawą relacji między instytucjami w zakresie kwestii 
budżetowych. Od czasu ich wprowadzenia zapewniają terminowe zatwierdzanie 
rocznych budżetów. 
Ostatnie PMI zostało przyjęte 14 maja 2006 r. Celem tego PMI było wzmocnienie 
dyscypliny budżetowej, poprawa funkcjonowania rocznej procedury budżetowej i 
współpraca między instytucjami w kwestiach budżetowych oraz aby zapewnić 
należyte zarządzanie finansowe.  
PMI składa się z trzech części: 
- Część I: Wieloletnie ramy finansowe (wyjaśnione poniżej) 
- Część II: Działania służące poprawie współpracy międzyinstytucjonalnej w trakcie 
procedury budżetowej 
- Część III: Należyte zarządzanie finansowe funduszami UE. 
 
Uwaga: Jeżeli traktat lizboński zostanie przyjęty, wieloletnie ramy finansowe 
zostaną dostosowane za pomocą specjalnej procedury legislacyjnej i staną się 
prawnie wiążące (art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja 
skonsolidowana). 

 

WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE NA LATA 2007-2013 (WRF)  
 

a) Pułapy, działy i dostosowanie techniczne 

• Kilka istniejących pułapów 
Decyzja w sprawie zasobów własnych określa całkowity roczny limit zasobów 
własnych na poziomie 1,24% dochodu narodowego brutto. Ten pułap określa 
maksymalną kwotę rocznych wydatków Wspólnoty jeśli chodzi o środki na płatności i 
zobowiązania. 
W ramach pułapów określonych decyzją w sprawie zasobów własnych ramy 
finansowe określają limity wzrostu wydatków według kategorii („dział”) (patrz 
poniżej) dla środków na zobowiązania i w przypadku całkowitych wydatków na 
środki na płatności każdego roku.  
 

• Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej.  
Co roku Komisja składa wniosek w sprawie technicznego dostosowania perspektywy 
finansowej na następny rok. Jest to spowodowane faktem, że perspektywa 
finansowa jest podawana w cenach stałych i co roku musi być korygowana, aby 
uwzględnić inflację.  
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• Wydatki UE są zgrupowane w 6 działach: 
Dział 1:  Trwały wzrost Poddział 1a:  Konkurencyjność na rzecz 

wzrostu i zatrudnienia 
Poddział 1b:  Spójność na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia 

Dział 2:  Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona 
Dział 3:  Obywatelstwo, wolność, 
bezpieczeństwo i sprawiedliwość 

Poddział 3a:  Wolność, bezpieczeństwo 
i sprawiedliwość 
Poddział 3b:  Obywatelstwo 

Dział 4:  UE jako partner na arenie międzynarodowej 
Dział 5:  Administracja 
Dział 6:  Wyrównania 

Wprowadzenie perspektywy finansowej ułatwiło coroczne negocjacje budżetowe i 
spowodowało powstanie wieloletnich instrumentów programowania finansowego 
(wieloletnie programy UE). 

Przegląd budżetów z lat 2005-2009 w porównaniu z rocznymi pułapami perspektywy 
finansowej/WRF w latach 2005-2009 został przedstawiony poniżej. 
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b) Instrumenty zwiększające elastyczność 
 
Stosowanie następujących instrumentów umożliwia zapisywanie nowych środków na 
zobowiązania w budżecie, w razie potrzeby przekraczających pułapy określone w 
perspektywie finansowej. 

 Rewizja perspektywy finansowej jest kolejnym sposobem radzenia sobie z 
nieprzewidzianymi okolicznościami, pod warunkiem że nie zostanie przekroczony 
pułap zasobów własnych. Decyzja w sprawie rewizji jest podejmowana wspólnie 
przez oba organy władzy budżetowej, na wniosek Komisji, zgodnie z zasadami 
głosowania określonymi w art. 272 ust. 9 traktatu WE (jeśli jednak zmiana stanowi 
równowartość kwoty wyższej niż 0,03% DNB decyzja Rady musi być jednomyślna). 
Porozumienie międzyinstytucjonalne nakłada następujące warunki na procedurę 
rewizji wieloletnich ram finansowych:  
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- zmiana musi zostać zaproponowana i zatwierdzona przed rozpoczęciem 
procedury budżetowej na dany rok (lub pierwszy z kilku lat), 

- aby zagwarantować dyscyplinę budżetową, przed rewizją instytucja musi 
zbadać możliwości przeniesienia środków w ramach danego działu lub kompensując 
środki między różnymi działami perspektywy finansowej, 

- brak rewizji wydatków obligatoryjnych może prowadzić do zmniejszenia 
środków przeznaczonych na wydatki nieobligatoryjne, 

- każda rewizja musi mieć na celu zachowanie właściwej równowagi między 
zobowiązaniami i płatnościami. 

 Instrument elastyczności pokrywa wyraźnie określone wydatki, które nie 
mogły być finansowane w ramach limitów pułapów dostępnych na dany rok 
budżetowy. Maksymalna kwota roczna wynosi 200 mln euro po bieżących cenach. 
Część kwoty niewykorzystana w roku N może zostać przeniesiona na rok N+2, co 
jest nowym rozwiązaniem w porównaniu z poprzednią perspektywą finansową. 

 Fundusz Solidarności zapewnia szybką reakcję w przypadku katastrof 
wystepujących na terytorium państw członkowskich lub krajów kandydujących. 
Roczna maksymalna kwota nie może przekroczyć 1 mld euro rocznie w cenach 
bieżących. 

 Rezerwa na pomoc w nagłych wypadkach oferuje szybką reakcję na 
szczególne potrzeby w zakresie pomocy dla krajów nie będących członkami UE w 
następstwie wydarzeń, których nie można było przewidzieć w momencie uchwalania 
budżetu. Obejmuje ona przede wszystkim akcje humanitarne, ale może także zostać 
wykorzystana na ochronę cywilną i zarządzanie kryzysowe.  Po przyjęciu PMI dnia 
17 maja 2006 r. rezerwa na pomoc w nagłych wypadkach została wyłączona z WRF. 
Roczna kwota przeznaczona na rezerwę wynosi 221 mln euro w cenach bieżących. 

 Fundusz dostosowania do globalizacji został utworzony w grudniu 2005 r. 
Może on zapewnić dodatkowe wsparcie dla pracowników dotkniętych skutkami 
dużych zmian gospodarczych i strukturalnych; nie może przekroczyć rocznej kwoty 
500 mln euro rocznie w cenach bieżących. 

 
Poniżej przedstawione zostały okazje, przy których uruchamiano wcześniej 
wymienione instrumenty w latach 2007-2009. 
 

BUDŻET CEL INSTRUMENT KWOTA 
(MLN EURO) 

Palestyna 
Rezerwa na pomoc w 
nagłych wypadkach8 
 

49

Grecja, Węgry, Niemcy, 
Francja Fundusz Solidarności UE 1972007 

Francja, Niemcy, Finlandia 
Europejski fundusz 
dostosowania do 
globalizacji 

19

Galileo, WPZiB Instrument elastyczności 270
Galileo, Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii Rewizja WRF (08-13) 1 600

2008 

Włochy, Malta, Portugalia, 
Hiszpania, Litwa 

Europejski fundusz 
dostosowania do 
globalizacji 

49

                                                 
8 Od 2007 r. (2007-2013 PMI) rezerwa na pomoc w nagłych wypadkach jest uwzględniania dodatkowo 
poza pułapami WRF 
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BUDŻET CEL INSTRUMENT KWOTA 
(MLN EURO) 

Wielka Brytania, Grecja, 
Słowenia, Francja, Cypr Fundusz Solidarności UE 281

Instrument na rzecz żywności 
Rezerwa na pomoc w 
nagłych wypadkach (w tym 
nadwyżka) 

262

Rezerwa na pomoc w 
nagłych wypadkach 79

Instrument elastyczności 420Instrument na rzecz żywności 
Przesunięcie środków (08-
10) 240

Rumunia Fundusz Solidarności UE 12

2009 

Hiszpania 
Europejski fundusz 
dostosowania do 
globalizacji 

3

Rewizja WRF 2 600Plan naprawy gospodarczej 
(etap 1)      - w tym:   2 mld euro 

kompensaty 
2009/2010

/2011 
Plan naprawy gospodarczej 
(etap 2) decyzja w toku 2 400
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KWOTY W WIELOLETNICH RAMACH FINANSOWYCH (PO REWIZJI W 2009 R.) 
 

(EUR million - current prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Sustainable Growth 53.979 57.653 61.700 61.782 63.638 66.628 69.621 435.001
1a Competitiveness for Growth and Employment 8.918 10.386 13.272 12.388 12.987 14.203 15.433 87.587

1b Cohesion for Growth and Employment 45.061 47.267 48.428 49.394 50.651 52.425 54.188 347.414

2. Preservation and Management of Natural Resources 55.143 59.193 57.639 60.113 60.338 60.810 61.289 414.525
of which: market related expenditure and direct payments 45.759 46.217 46.679 47.146 47.617 48.093 48.574 330.085

3. Citizenship, freedom, security and justice 1.273 1.362 1.523 1.693 1.889 2.105 2.376 12.221
3a Freedom, Security and Justice 637 747 872 1.025 1.206 1.406 1.661 7.554
3b Citizenship 636 615 651 668 683 699 715 4.667

4. EU as a global player 6.578 7.002 7.440 7.893 8.430 8.997 9.595 55.935

5. Administration (1) 7.039 7.380 7.699 8.008 8.334 8.670 9.095 56.225
6. Compensations 445 207 210 862

TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS 124.457 132.797 136.211 139.489 142.629 147.210 151.976 974.769

as a percentage of GNI 1,02% 1,08% 1,15% 1,15% 1,13% 1,12% 1,11% 1,11%

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 122.190 129.681 121.934 134.155 133.882 140.769 142.683 925.294

as a percentage of GNI 1,00% 1,05% 1,03% 1,10% 1,06% 1,07% 1,04% 1,05%
Margin available 0,24% 0,19% 0,21% 0,14% 0,18% 0,17% 0,20% 0,19%

Own Resources Ceiling as a percentage of GNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013 REVISED FOR EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY PLAN (CURRENT PRICES)

(1) The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staff contributions to the relevant scheme, within the limit of € 500 million at 
2004 prices for the period 2007-2013.
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ROCZNA PROCEDURA BUDŻETOWA 

ROCZNA PROCEDURA BUDŻETOWA STOSUJE PRAGMATYCZNY 
HARMONOGRAM  

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (art. 272) określa kolejne etapy 
procedury budżetowej. Precyzuje on uprawnienia każdego z dwóch organów 
władzy budżetowej (Parlamentu Europejskiego i Rady) oraz Komisji w tejże 
procedurze. 
Art. 272 traktatu WE ustanawia oficjalny harmonogram każdego etapu 
procedury. Biorąc jednak pod uwagę nadrzędne cele, jakimi są: zapewnienie 
odpowiedniej analizy projektu budżetu i jak najlepsze wykorzystanie czasu 
przysługującego organom władzy budżetowej, od 1988 r. wprowadzono do 
harmonogramu pewien stopień elastyczności. W praktyce czas, jakim dysponują 
Rada i Parlament na każdym etapie procedury budżetowej jest dłuższy. 
Wprowadzono także rozmowy trójstronne, a także inne rozwiązania, w celu 
ułatwienia procesu podejmowania decyzji. Ten praktyczny harmonogram 
funkcjonuje od roku budżetowego 1977. 

ETAPY PROCEDURY BUDŻETOWEJ 

a) Procedura budżetowa rozpoczyna się od przedłożenia przez 
Komisję następujących dokumentów: rocznej strategii 
politycznej (APS) i wstępnego projektu budżetu (WPB) 

Każda procedura budżetowa rozpoczyna się od przygotowania przez Komisję 
wstępnego projektu budżetu (WPB), nad który to proces PE ma pośredni wpływ, 
na przykład dzięki rezolucjom w sprawie programu legislacyjnego i prac Komisji 
lub rezolucjom w sprawie rocznej strategii politycznej Komisji (APS). 

• Etap Komisji 

Ten wczesny etap obejmuje, w Komisji, debatę ogólną, roczną strategię 
polityczną, przesłuchania, preliminarze instytucji, i na koniec przedłożenie 
wstępnego projektu budżetu (WPB) organowi władzy budżetowej. 

Roczna strategia polityczna (APS) jest zatwierdzana w lutym i stanowi zarys 
priorytetów politycznych Komisji na kolejny rok. Określa ona inicjatywy, które Komisja 
uważa za konieczne dla realizacji tych priorytetów i definiuje ramy budżetowe 
wymagane do ich realizacji. Decyzja ta służy następnie do ukierunkowania procesu 
przygotowywania wstępnego projektu budżetu, a także do programowania 
działalności Komisji na kolejny rok (tj. rozpoczyna roczny cykl planowania i 
programowania).  
Te etapy wstępne są realizowane samodzielnie przez Komisję. 

Wstępny projekt budżetu (WPB) jest na tym etapie jedynym dokumentem, o którym 
mowa w traktacie. Jest on zazwyczaj publikowany na początku maja N-1 i przesyłany 
we wszystkich wersjach językowych organom władzy budżetowej w połowie czerwca.  

• Etap Parlamentu 

Na przełomie marca i kwietnia Parlament zatwierdza rezolucję w sprawie APS 
Komisji, w której określa swe własne priorytety na nadchodzący rok i wzywa 
Komisję do ich uwzględnienia podczas przygotowywania wstępnego projektu 
budżetu (WPB).  
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Po przedłożeniu WPB możliwe jest uchwalenie rezolucji. Zawiera ona wstępną 
ocenę wniosku Komisji przez Parlament i określa polityczne priorytety PE na 
następny rok na wczesnym etapie. 

• Etap Rady 

Rada także określa swe priorytety na tym etapie procedury budżetowej, zazwyczaj w 
formie rezolucji przyjmowanej po przedstawieniu przez Komisję APS, ale przed 
przedłożeniem WPB. 

• Rozmowy trójstronne 

W ramach porozumienia międzyinstytucjonalnego rozmowy trójstronne między 
przedstawicielami Parlamentu, Rady i Komisji muszą mieć miejsce po technicznym 
dostosowaniu ram finansowych (patrz wyżej) i przed uchwaleniem wstępnego 
projektu budżetu przez Komisję, tak aby przedyskutować ewentualne priorytety na 
następny rok budżetowy. 

b) Pierwsze czytanie w Parlamencie odbywa się po przyjęciu przez 
Radę projektu budżetu (PB) 

W czerwcu i lipcu w roku N, przed pierwszym czytaniem w Radzie, WPB na rok 
N+1 jest omawiany i kontrolowany. Projekt budżetu, po przyjęciu go pod koniec 
lipca, jest wysyłany przez Radę Parlamentowi.  
Przed przyjęciem projektu budżetu przez Radę zwoływany jest tak zwany komitet 
pojednawczy, zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym.  Procedura 
pojednawcza ma dwa etapy. Pierwszy etap przygotowawczy obejmuje spotkanie 
trójstronne mające na celu zbadanie czy istnieje możliwość osiągnięcia 
porozumienia na wczesnym etapie w sprawie niektórych aspektów budżetowych. 
Drugi etap obejmuje oficjalne posiedzenie komitetu pojednawczego jako takiego. 
Po spotkaniu trójstronnym oraz aby dysponować prawdziwym mandatem całego 
Parlamentu na posiedzeniu komitetu pojednawczego Komisja Budżetowa zazwyczaj 
przedkłada na posiedzeniu plenarnym rezolucję, w której przedstawia główne 
problemy, jakie będą omawiane z Radą oraz stanowiska jakie może zająć delegacja 
Parlamentu. 
Pierwsze czytanie Parlamentu odbywa się we wrześniu i październiku roku N. Na 
tym etapie PB jest analizowany przez Komisję Budżetową i wyspecjalizowane 
komisje. Ich poprawki są następnie analizowane przez Komisję Budżetową, które 
wydaje na ich temat opinię. Poprawki zaopiniowane negatywnie przez Komisję 
Budżetową mogą zostać ponownie przedłożone a w celu ich zatwierdzenia 
wymagana jest kwalifikowana większość głosów na posiedzeniu plenarnym. Komisja 
Budżetowa ponosi pełną odpowiedzialność za każde czytanie aż do zatwierdzenia 
przez Parlament. Przed zatwierdzeniem pierwszego czytania w Parlamencie 
organizowane jest trzecie spotkanie trójstronne oraz posiedzenie komitetu 
pojednawczego w celu znalezienia wspólnego stanowiska w sprawie 
nieuregulowanych kwestii. 
Podczas pierwszego czytania w każdej instytucji brane są pod uwagę dokumenty 
uzupełniające, takie jak na przykład sprawozdania z działalności i finansowe, 
które towarzyszą WPB. Dokumenty te mają na celu bardziej szczegółowy opis i 
analizę propozycji budżetowych, zwłaszcza poprzez ocenę realizacji różnych działań. 

c) Drugie czytanie w Radzie i w Parlamencie  
Procedura drugiego czytania w Radzie, która ma miejsce pod koniec listopada roku 
N, bardzo przypomina pierwsze czytanie w Radzie: PB jest modyfikowany na 
podstawie proponowanych zmian zatwierdzonych przez Radę. Na ogół Rada 
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przywraca kwoty z pierwszego czytania. Przed przyjęciem przez Radę drugiego 
czytania organizowane jest czwarte spotkanie trójstronne. Wreszcie w grudniu roku 
N Parlament przyjmuje budżet ogólny podczas drugiego czytania. Należy dodać, 
że cały budżet może zostać odrzucony przez Parlament.  
Po przyjęciu budżetu dyrekcje generalne i służby Komisji dostosowują program 
prac, zwany rocznym planem zarządzania, na rok N+1 do zmian wprowadzonych w 
stosunku do pierwotnego WPB. Roczny plan zarządzania opiera się na koncepcji 
zarządzania opartego na rodzajach działalności (patrz glosariusz). Jeżeli budżet nie 
zostanie przyjęty stosowany jest system „miesięcznego prowizorium budżetowego” 
(art. 273 traktatu WE) umożliwiający comiesięczne wydatki w ramach wszystkich 
rozdziałów budżetu, do wysokości nieprzekraczającej jednej dwunastej środków 
przyznanych w poprzednim roku budżetowym. 

Spotkania trójstronne i posiedzenia komitetu pojednawczego 

Podczas procedury budżetowej spotkania trójstronne i posiedzenia komitetu 
pojednawczego są kluczowymi momentami procedury mającymi na celu łatwiejsze 
osiągnięcie porozumienia. 

Spotkania trójstronne i posiedzenia komitetu pojednawczego nie są regulowane 
traktatem. Trzy instytucje organizują je w najważniejszych momentach procedury 
budżetowej i za każdym razem należy omówić szczególne kwestie (patrz niżej). 
Są one organizowane w taki sposób, aby ułatwić osiągnięcie ogólnego porozumienia 
w sprawie budżetu uwzględniającego najważniejsze priorytety PE i Rady.   

BUDŻET KORYGUJĄCY MOŻE BYĆ PODDANY GŁOSOWANIU W CZASIE 
WYKONYWANIA BUDŻETU 

W niemożliwych do uniknięcia, wyjątkowych lub nieoczekiwanych okolicznościach 
Komisja może być zmuszona przedłożyć, w trakcie roku N, poprawki do już 
przyjętego budżetu, w formie wstępnego projektu budżetu korygującego. Budżety 
korygujące są także wykorzystywane do zaksięgowania salda z roku ubiegłego (N-
1) w budżecie na rok bieżący (N). Budżety korygujące podlegają takim samym 
zasadom proceduralnym jak budżet ogólny. 
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SKRÓCONY PRZEGLĄD HARMONOGRAMU ROCZNEGO 
 

 
 

WPŁYW TRAKTATU LIZBOŃSKIEGO  

Ewentualne wejście w życie traktatu lizbońskiego pociągnie za sobą istotne zmiany 
związane z budżetowym harmonogramem rocznym oraz z samą procedurą. 

Jedna z głównych zmian wiąże się ze zniesieniem rozróżnienia pomiędzy wydatkami 
obowiązkowymi a wydatkami nieobowiązkowymi (tzw. CE/NCE): rola oba organów 
władzy budżetowej – PE i Rady – będzie jednakowa w przypadku całego budżetu. 
Procedura budżetowa jako taka stanie się swego rodzaju „specjalnym” działem 
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współdecyzji, gdzie Parlament i Rada będą musiały dojść do porozumienia w 
odniesieniu do całości budżetu. 

W ramach nowych uregulowań projekt budżetu przygotowywany będzie przez 
Komisję, której nadane zostało prawo inicjatywy z zakresu procedury budżetowej9. 
Każdy z organów władzy budżetowej przeprowadzać będzie jedno czytanie, a w 
miejsce obecnego drugiego czytania wprowadzona zostanie procedura 
pojednawcza. 

Projekt budżetu przekazywany jest przez Komisję Parlamentowi i Radzie do dnia 1 
września; 

Rada zobowiązana jest do przyjęcia stanowiska w sprawie projektu w terminie do 1 
października; 

Parlament zobowiązany jest do przyjęcia stanowiska w ciągu kolejnych 42 dni: 

 - w przypadku przyjęcia przez PE stanowiska Rady w formie niezmienionej 
lub w przypadku braku stanowiska budżet uznaje się za przyjęty; 

 - w przypadku przyjęcia przez Parlament poprawek (większością głosów 
ogólnej liczby posłów) przewodniczący PE zwołuje bezzwłocznie, w porozumieniu z 
przewodniczącym Rady, posiedzenie komitetu pojednawczego10. 

Komitet pojednawczy, składający się obowiązkowo z „członków Rady lub ich 
przedstawicieli i takiej samej liczy posłów reprezentujących Parlament Europejski” 
dysponuje następnie 21 dniami na osiągnięcie porozumienia.11 

W przypadku nieosiągnięcia przez komitet pojednawczy porozumienia w terminie 21 
dni, budżet uznaje się za odrzucony, w następstwie czego wszczęta zostaje nowa 
procedura inicjowana poprzez przedłożenie przez Komisję nowego projektu. 

W przypadku osiągnięcia przez komitet pojednawczy porozumienia z zakresu tekstu 
kompromisowego, Parlament i Rada dysponują 14 dniami na określenie opinii w 
sprawie: budżet uznaje się za przyjęty w przypadku, gdy żadna z instytucji nie 
odrzuci go, przy czym Rada podejmuje decyzję w drodze większości kwalifikowanej, 
a Parlament większością głosów ogólnej liczby posłów12. 

W przypadku odrzucenia przez obie instytucje, Komisja przedkłada nowy projekt 
budżetu. 

Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku jednoczesnego odrzucenia przez 
Parlament (absolutną większością głosów) i przyjęcia lub braku decyzji Rady. 

                                                 
9 W konsekwencji Komisja będzie mogła dokonać zmian we własnym projekcie budżetu. Art. 250 ust. 2 
TFUE ogranicza jednak tę możliwość do okresu poprzedzającego ustanowienie komitetu 
pojednawczego. 
10 Z zastrzeżeniem sytuacji, w której w terminie 10 dni od chwili przekazania projektu budżetu Rada 
poinformuje Parlament o przyjęciu proponowanych przez niego poprawek. W takim przypadku 
posiedzenie komitetu pojednawczego nie dochodzi do skutku, a budżet uznaje się za przyjęty w formie 
zmienionej. 
11 Komisja uczestniczy w postępowaniach z zakresu komitetu pojednawczego i, w myśl postanowień 
traktatu lizbońskiego, zobowiązana jest do „podjęcia wszelkich niezbędnych kroków nakierowanych na 
pogodzenie opinii Parlamentu Europejskiego i Rady”. 
12 Innymi słowy: w przypadku przyjęcia przez obie instytucje bądź braku decyzji z ich strony lub też w 
przypadku przyjęcia przez jedną z instytucji i braku decyzji ze strony drugiej instytucji. 
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Z drugiej strony, w przypadku przyjęcia tekstu przez Parlament (zwykłą większością 
głosów) i jednoczesnego odrzucenia przez Radę, Parlament dysponuje możliwością 
potwierdzenia – w terminie 14 dni od chwili odrzucenia tekstu przez Radę – 
poprawek przyjętych przez niego w pierwszym czytaniu, pod warunkiem uzyskania 
większości głosów ogólnej liczby posłów i 3/5 głosów oddanych. W takiej sytuacji 
budżet uznaje się za przyjęty w formie obejmującej potwierdzone poprawki 
Parlamentu. Jeżeli natomiast Parlamentowi nie uda się potwierdzić wcześniejszych 
poprawek, za obowiązujący uznaje się dotyczący odnośnych linii budżetowych tekst 
wypracowany przez komitet pojednawczy. 

Reasumując stwierdzić należy, że rola Parlamentu zostaje w ramach nowej 
procedury budżetowej wzmocniona: opinia PE będzie decydująca w odniesieniu do 
całości budżetu; budżet roczny nie będzie mógł zostać przyjęty bez jego zgody; 
zaistnieje możliwość przyjęcia budżetu wbrew woli Rady, tj. w przypadku braku opinii 
z jej strony13. 

Procedura ta wymagać będzie jednakże usprawnienia wewnętrznych i 
międzyinstytucjonalnych mechanizmów dialogu na etapie prac przygotowawczych. 
Zniesienie drugiego czytania oraz uściślenie harmonogramu z zakresu każdej fazy 
procedury wiązać się będzie z koniecznością drobiazgowego przygotowania na 
szczeblu politycznym, technicznym i strategicznym instytucji, ze względu na nikłą 
możliwość wprowadzania korekt. 

Ogólnie rzecz ujmując, pragmatyzm uzgodnionego pomiędzy instytucjami 
harmonogramu prac powinien zostać zachowany, a nawet zwiększony. Znaczna 
ilość kwestii organizacyjnych z zakresu etapu prac pojednawczych oraz przepływu 
informacji pomiędzy instytucjami – np. skład delegacji PE i Rady, przewodnictwo, 
czas trwania prac komitetu – powinna zostać omówiona z wyprzedzeniem na 
szczeblu międzyinstytucjonalnym w celu zapewnienia sprawności procedowania. 
 

Synteza postępowań proceduralnych: 

przyjęcie PE + przyjęcie Rada = budżet przyjęty 

przyjęcie PE + brak decyzji Rady = budżet przyjęty 

przyjęcie PE + odrzucenie Rada = budżet przyjęty zgodnie z poprawkami PE 
lub wypracowanie treści wspólnej 

brak decyzji PE + przyjęcie Rada = budżet przyjęty 

brak decyzji PE + brak decyzji Rady = budżet przyjęty 

brak decyzji PE + odrzucenie Rada = budżet odrzucony 

odrzucenie PE + przyjęcie Rada = budżet odrzucony 

odrzucenie PE + brak decyzji Rady = budżet odrzucony 

odrzucenie PE + odrzucenie Rada = budżet odrzucony 

 

                                                 
13 Co stanowi niewątpliwie możliwość teoretyczną ze względu na małe prawdopodobieństwo odrzucenia 
przez Radę tekstu wynegocjowanego i przyjętego przez delegację składającą się z przedstawicieli 
wszystkich państw członkowskich. 
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PROCEDURA BUDŻETOWA 2005 
Sprawozdawcy: Salvador Garriga Polledo (Sekcja III - Komisja) 

Anne E. Jensen (inne sekcje – inne instytucje) 

 

Rok 2005 był pierwszym pełnym rokiem, w którym Unia Europejska liczyła 25 państw 
członkowskich. Zarówno nowo wybrani posłowie do PE, jak i nowo mianowani 
komisarze KE rozpoczęli kadencję w trakcie procedury budżetowej na rok 2005. Był 
to także drugi z rzędu rok wdrażania nomenklatury ABB (budżetowania opartego na 
działalności), lecz pierwszy, w którym wszystkie projekty i decyzje opierały się na 
klasyfikacji ABB. 

Procedura budżetowa 2005 wydawała się łatwiejsza od procedury z roku 2004 
pomimo faktu, że dostępny margines był niższy od marginesu początkowo 
planowanego przez Komisję, szczególnie w ramach działu 3 „Polityka wewnętrzna”, 
działu 4 „Działania zewnętrzne” i działu 5 „Administracja” perspektyw finansowych. 
Wiązało się to z rocznym dostosowaniem technicznym do perspektyw finansowych 
wynikającym z wahań cenowych i z poziomu dochodu narodowego brutto (DNB). 

Przyjęty budżet osiągnął poziom 116 554 mln euro w środkach na zobowiązania 
(1,10% dochodu narodowego brutto UE-25) oraz 106 300 mln euro w środkach na 
płatności (1,00% dochodu narodowego brutto UE-25). Tym samym poziom 
zobowiązań wzrósł o 6,2%, a poziom płatności o 4,4%. 

Głównymi punktami dyskusji były zagadnienia tradycyjnie stanowiące kwestie 
sporne, tj. dział 4 „Działania zewnętrzne” i dział 5 „Administracja”, uruchomienie 
instrumentu elastyczności oraz poziom płatności. W ostatnim przypadku stanowisko 
PE z pierwszego czytania świadczyło o woli ogólnego przywrócenia poziomu DNB i 
zwiększenia poziomu płatności, w niektórych przypadkach, ponad zobowiązania 
DNB, w celu zmniejszenia poziomu zobowiązań pozostających do spłaty (RAL). 
Ponadto, co rzadkie, władza budżetowa wydała zgodę na treść aktu korygującego z 
zakresu rolnictwa w trakcie posiedzenia pojednawczego, a wyjątek stanowił jedynie 
projekt pilotażowy zainicjowany przez Parlament w okresie późniejszym (analiza 
odnosząca się do porozumień z zakresu rybołówstwa). 

W porównaniu z rokiem 2004, znaczny wzrost środków na płatności (+ 9,7 mld 
euro) wiązał się głównie z pełną integracją nowych państw członkowskich, wynikami 
reformy WPR z roku 2003 (wzrost wydatków rolnych o ok. 10%), a także z 
dokładniejszymi przewidywaniami z zakresu funduszy strukturalnych.  

Parlament uzyskał gwarancje adekwatności środków na pokrycie wydatków 
związanych z rolnictwem oraz działaniami o charakterze strukturalnym w postaci 
wspólnego zobowiązania PE, Rady i Komisji do przedstawienia i sprawnego 
przyjęcia budżetów korygujących w przypadku zwiększenia się zdolności 
wdrożeniowych państw członkowskich. Zapewniono także rozszerzenie zakresu 
programu Peace II na rzecz Irlandii Północnej na lata 2005 i 2006. 

Oba filary władzy budżetowej uzgodniły, że Komisja przedstawiać będzie 
Parlamentowi szczegółowe informacje z zakresu Wspólnej Polityki Zagranicznej i 
Bezpieczeństwa (WPZiB). 
Działania zewnętrzne skupiały się między innymi na wspieraniu procesów 
pokojowych i demokracji. Po raz drugi z rzędu w ramach działu tego zawarto, 
zgodnie z życzeniem PE, znaczne środki na pomoc Irakowi. Ogółem na cel ten 
przeznaczono 200 mln euro. 
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Parlament zadbał także o zapewnienie środków na rzecz nowej polityki 
sąsiedztwa. Zobowiązania z zakresu pomocy przedakcesyjnej sięgnęły 2,1 mld euro 
i po raz pierwszy objęły także Chorwację. Wspólnocie Turków cypryjskich przyznano 
pomoc na rzecz rozwoju gospodarczego w wysokości 120 mln euro. 

Fundusz Solidarności został uruchomiony w celu zapewnienia pomocy w 
wysokości 95,55 mln euro (na rzecz Słowacji, krajów bałtyckich i Szwecji). 
Instrument elastyczności został uruchomiony w celu zapewnienia pomocy w 
wysokości 185 mln euro na rzecz programu Peace II (45 mln), agencji 
zdecentralizowanych (40 mln) oraz rekonstrukcji Iraku (100 mln). Rezerwa 
wypadków nagłych została uruchomiona w tym roku trzykrotnie (dwa razy w 
związku z tsunami z roku 2004 na Oceanie Indyjskim (170 mln) i raz w związku z 
trzęsieniem ziemi w Kaszmirze (40 mln)). 

Wspomniane powyżej dodatkowe wsparcie finansowe na rzecz agencji 
zdecentralizowanych (40 mln euro z instrumentu elastyczności) miało na celu 
zapewnienie ochrony i wzmocnienia priorytetów PE, a także przekazanie agencjom 
funduszy niezbędnych w celu właściwego wykonywania nałożonych na nie 
obowiązków. Wzrost liczby agencji i związany z nimi wpływ na kształt budżetu, 
szczególnie w ramach działu 3, stał się jednakże przedmiotem zaniepokojenia 
Parlamentu, który podkreślił wolę polityczną dotyczącą dalszego rozszerzenia 
zakresu kontroli agencji, zarówno na poziomie politycznym, jak i budżetowym. 

 
BUDŻET PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
Własny budżet Parlamentu Europejskiego cechował się odniesieniem do procesu 
rozszerzenia, tj. uwalnianiem środków i stanowisk dla państw, które przystąpiły do 
UE w roku 2004. W roku 2005 stworzonych zostało około 180 dodatkowych 
stanowisk pracy. Komisja Budżetowa poparła także decyzję Prezydium odnoszącą 
się do umów kupna nowych budynków D4/D5 (obecnie nazwanych imieniem Williego 
Brandta i Józsefa Antalla). 
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PROCEDURA BUDŻETOWA 2006 
Sprawozdawcy: Giovanni Pittella (Sekcja III - Komisja) 

Valdis Dombrovskis (inne sekcje – inne instytucje) 

 

Rok 2006 był ostatnim rokiem tzw. okresu programowania „Agenda 2000”. 
Cechą charakterystyczną procedury budżetowej 2006 była niemożność osiągnięcia 
porozumienia w trakcie posiedzeń pojednawczych przed drugim czytaniem w Radzie. 
Porozumienie zostało wypracowane dopiero na tydzień przed nadzwyczajnymi 
rozmowami trójstronnymi. 

Pułap budżetu 2006 ustalono na 121 191 mln euro w środkach na zobowiązania i 
111 970 mln euro w środkach na płatności (tj. odpowiednio 1,09% i 1,01% DNB, czyli 
o 2 504 mln i 7 323 mln euro poniżej poziomu określonego w ramach pułapów 
perspektyw finansowych). 

Głównymi punktami spornymi okazały się poziomy płatności, koperty finansowe z 
zakresu niektórych programów zainicjowanych w ramach współdecyzji, rekrutacja 
nowych urzędników następująca po rozszerzeniu z roku 2004, wykorzystanie 
instrumentu elastyczności (zob. poniżej) oraz budżet WPZiB. 

Parlament nalegał na przystanie do zasady alokowania świeżych funduszy na 
rzecz nowych priorytetów politycznych w celu zagwarantowania uzgodnionego 
poziomu finansowania istniejących programów. Priorytety Parlamentu obejmowały 
chęć zapewnienia właściwego wdrożenia strategii lizbońskiej i strategii z Goeteborga, 
propagowanie unijnej polityki informacyjnej, zainicjowanie Europejskiego Paktu na 
rzecz Młodzieży oraz wsparcie na rzecz unijnych działań zewnętrznych. 

W pierwszym czytaniu Parlament podjął decyzję o przyjęciu stanowiska 
negocjacyjnego opartego na wyjściu poza pułapy perspektyw finansowych 
określone dla działớw 2, 3 i 4, a także na niewielkiej redukcji środków z zakresu 
WPZiB. Postępując w ten sposób Parlament jasno sprzeciwił się przekreślaniu 
ustanowionych przez niego priorytetów oraz skrytykował niespójność stanowiska 
Rady z zakresu wydatków związanych z działem 4, za wyjątkiem WPZiB, w 
odniesieniu do której otrzymane informacje były nadal niesatysfakcjonujące. 

W następstwie rozszerzenia z roku 2004, na rzecz sześciu programów 
zainicjowanych w drodze współdecyzji przeznaczono dodatkowe fundusze w ramach 
działu 3, przekraczające początkowo ustalone koperty finansowe. Tym sposobem 
Parlament zdobył dodatkowe 100 mln euro na finansowanie programów 
związanych ze strategią lizbońską, w tym także z młodzieżą i edukacją. 

Parlament uzyskał zgodę na zniwelowanie wzrostu w wysokości 655 mln euro 
odnotowanego w ramach działu 1b „Rozwój obszarów wiejskich” poprzez 
zmniejszenie o tę samą kwotę działu 1a, czego celem było wdrożenie środków 
modulacji związanych z reformą WPR. 

W odniesieniu do działu 4, w kontekście wzrostu budżetu WPZiB o 102,6 mln euro, 
Parlament uzyskał wspólną deklarację PE-Rada rozszerzającą zakres informacji 
odnoszących się do kwestii WPZiB i potwierdzającą wspólną deklarację z listopada 
2002 roku (ustanowienie wspólnych posiedzeń) oraz podnoszącą rangę reprezentacji 
Rady do szczebla ambasadorskiego. 

Wypracowana została wspólna zgoda na uruchomienie instrumentu elastyczności i 
uwolnienie kwoty 275 mln euro (przekraczającej roczny pułap 200 mln euro), co 
możliwe było dzięki dostępności funduszy przeniesionych z lat poprzednich. W 
ramach działu 4 finansowane były następujące działania: trzy priorytety PE, tj. pomoc 
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ofiarom tsunami, konsekwencje reformy protokołu cukrowego, rekonstrukcja Iraku 
oraz WPZiB. 

Poziom środków na płatności okazał się w czasie omawianej procedury 
budżetowej wyjątkowo kontrowersyjny. W porównaniu z tradycyjnymi 
stanowiskami Parlamentu i Rady14, stanowiska negocjacyjne z zakresu budżetu na 
rok 2006 były wyjątkowo stanowcze, co wiązało się z uznaniem tego budżetu za 
punkt odniesienia zarówno dla negocjacji z zakresu wieloletnich ram finansowych 
na lata 2007-2013, jak i dla budżetów na lata 2007-2013 w przypadku braku 
porozumienia z zakresu kolejnych ram finansowych. 

Rezerwa wypadków nagłych została uruchomiona dwukrotnie w celu finansowania 
pomocy na rzecz Darfuru, Zachodniego Brzegu, Strefy Gazy, ludności palestyńskiej i 
Libanu, w całkowitej kwocie 180 mln euro. Fundusz Solidarności wykorzystano 
jeden raz w celu pokrycia kosztów związanych z powodziami w Austrii, Bułgarii i 
Rumunii, w całkowitej kwocie 106 mln euro. 

Jeżeli chodzi o kwestie natury legislacyjnej, w roku 2005 dokonano przeglądu 
przepisów wykonawczych do rozporządzenia finansowego w celu objęcia jego 
zakresem postanowień dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (por. sekcja 
dotycząca głównych osiągnięć kadencji PE). 

 

BUDŻET PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
Własny budżet Parlamentu Europejskiego cechował się wydatkami związanymi z 
rekrutacją personelu z nowych państw członkowskich na przestrzeni całego roku 
2006, co wiązało się z osiągnięciem uzgodnionych pułapów zatrudnienia i przyjętymi 
w tym celu właściwymi postanowieniami budżetowymi. Jednocześnie, w oparciu o 
szacunkowy wymiar potrzeb, do budżetu włączono zobowiązania z zakresu 
kolejnego rozszerzenia (Bułgaria i Rumunia). Komisja Budżetowa zażądała, by 
wszystkie instytucje dokonały oceny postępów w rekrutacji personelu z nowych 
państw członkowskich. Ustaliła ona również, że kontynuowana będzie polityka 
nabywania nieruchomości (tj. kupno, a nie najem budynków) i wezwała do 
zwiększenia stopnia mobilności pracowników. 

                                                 
14 Rada opowiada się za redukcją płatności w celu dostosowania ich poziomu do 
przewidywanych potrzeb wdrożeniowych, podczas gdy Parlament nalega na przyznanie 
adekwatnych funduszy na rzecz priorytetów politycznych i absorpcję zobowiązań 
pozostających do spłaty. 
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PROCEDURA BUDŻETOWA 2007 
Sprawozdawcy: James Elles (Sekcja III - Komisja) 

Louis Grech (inne sekcje – inne instytucje) 

 

Biorąc pod uwagę czas przeznaczony na negocjacje oraz przyjęcie porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 roku i wieloletnich ram 
finansowych na lata 2007-2013, harmonogram procedury budżetowej został 
przesunięty w czasie, a niektóre jej elementy zostały przeprowadzone w formie 
uproszczonej. Podobnie jak w roku 2005, posiedzenie pojednawcze poprzedzające 
drugie czytanie w Radzie uzupełnione zostało rozmowami trójstronnymi z grudnia 
2006 r. ze względu na trudności w osiągnięciu porozumienia z zakresu tego czytania. 

Pułap budżetu na rok 2007 ustalony został na 126 551 mln euro w środkach na 
zobowiązania i 115 497 mln euro w środkach na płatności (tj. odpowiednio 1,08% i 
0,99% DNB Unii Europejskiej, czyli o 1 850 mln i 8 369 mln euro poniżej poziomu 
określonego w ramach pułapów perspektyw finansowych). 

W porównaniu z latami poprzednimi, główny człon negocjacji przesunięty został z 
wykorzystania instrumentu elastyczności oraz kwestii adekwatności pułapów na 
stosunek jakości do ceny (propagowanie wydajniejszego i efektywniejszego 
wydatkowania środków), przegląd rozporządzenia finansowego, rekrutację personelu 
z nowych państw członkowskich oraz cięcia etatowe proponowane przez Radę 
(związane z projektem deklaracji w sprawie „wydajności pracy”). Poziom płatności 
oraz WPZiB pozostały jednakże ważnymi elementami dyskusji. 

Procedura budżetowa 2007 okazała się być skomplikowana w przypadku Rady, co 
związane było z trudnościami w osiągnięciu w głosowaniu większością kwalifikowaną 
porozumienia z zakresu szeregu kwestii, takich jak między innymi podejście do 
„zysków produktywności” popieranych przez prezydencję fińską (porozumienie w tym 
zakresie nie zostało ostatecznie osiągnięte). Parlament sprzeciwił się 
proponowanej przez Radę redukcji zatrudnienia i ustalił rezerwę z zakresu pensji 
pracowników w celu uzyskania zobowiązania do przeprowadzenia odpowiedniej 
analizy przeglądowej uzależnionej od średniookresowej oceny potrzeb Komisji oraz 
proporcji personelu przypisanego do zadań o charakterze administracyjnym i 
wsparcia. 

Parlament postawił Radę w trudnej pozycji ze względu na podjęcie decyzji o 
niewysuwaniu propozycji wykorzystania instrumentu elastyczności jako dodatkowego 
środka finansowania, a także naciskanie na dokonanie przeglądu rozporządzenia 
finansowego jako warunku sine qua non jakiegokolwiek porozumienia odnoszącego 
się do budżetu 2007. Pozwoliło to na osiągnięcie porozumienia z zakresu przeglądu 
rozporządzenia finansowego i zaradzenie oporom niektórych państw członkowskich 
związanych z wprowadzeniem uregulowań w sprawie właściwego zarządzania 
finansowego funduszami UE, a w szczególności w sprawie kontroli wewnętrznej. 

Zasada stosunku jakości do ceny (zob. powyżej) wprowadzona została jako stała 
część składowa rocznej procedury budżetowej i określona we wspólnym 
oświadczeniu PE i Komisji. 

W tym miejscu podkreślić należy również inne pozytywne dla Parlamentu elementy. 
Przy przywróceniu wcześniejszego stosunku kwoty przeznaczanej na budżet WPZiB, 
PE upewnił się, że nie dokonano żadnej zmiany w nomenklaturze tej polityki i 
otrzymał nowe uprawnienia dostępu do informacji (m.in. informacje ustne z 
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zakresu kwestii istotnych dla PE, informacje pisemne z zakresu mianowania 
specjalnych przedstawicieli UE). 

Wydane zostało wspólne oświadczenie PE, Rady i Komisji z zakresu trzech nowych 
agencji planowanych w ramach budżetu 2007. Stanowisko PE dotyczące tworzenia 
agencji zdecentralizowanych zostało formalnie przedstawione i wiązało się z 
informacjami w sprawie wpływu budżetowego określonymi postanowieniami art. 47 
nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego. 

Utworzony został fundusz dostosowania do globalizacji, a jego maksymalny 
roczny pułap określono na 500 mln euro w środkach na zobowiązania. Fundusz 
uruchomiony został dwukrotnie na rzecz Finlandii, Francji i Niemiec (18,6 mln euro). 

Rezerwa wypadków nagłych została uruchomiona w roku 2007 jeden raz w kwocie 
49,2 mln euro przeznaczonych na sprostanie sytuacji kryzysowej w Strefie Gazy oraz 
na Zachodnim Brzegu. Fundusz solidarności uruchomiono dwukrotnie, po raz 
pierwszy w związku z powodziami w Grecji (9,3 mln euro) i na Węgrzech (15,1 mln 
euro), a po raz drugi na rzecz Niemiec (silne burze – 166,9 mln euro) i Francji 
(huragan – 5,3 mln euro). 

Niecodzienna liczba i poziom rezerw wprowadzonych do budżetu (początkowo 4 440 
mln euro w środkach na zobowiązania, 3 500 mln euro w wyniku drugiego czytania) 
związana była głównie z późnym przyjęciem około 30 aktów podstawowych15 
następującym po opóźnionym porozumieniu państw członkowskich z zakresu 
wspólnego projektu nowych wieloletnich ram finansowych, a także z 
zaniepokojeniem władzy budżetowej odnoszącym się do jej prerogatyw, a 
wynikającym z wprowadzenia dobrowolnej modulacji wydatków rolnych (tj. 
dobrowolnego transferu funduszy z ram bezpośredniego wsparcia rolnictwa 
(pierwszy filar WPR) na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (drugi filar WPR)). 

Jeżeli chodzi o kwestie natury legislacyjnej, w roku 2006 dokonano szerokiego 
przeglądu rozporządzenia finansowego oraz odnośnych przepisów 
wykonawczych. Najbardziej kontrowersyjne punkty dyskusji związane były z bazą 
danych stron wykluczonych z procedury zamówień publicznych, przejrzystością z 
zakresu końcowych beneficjentów subsydiów rolnych (w odniesieniu do których 
Komisja zapewniła udostępnienie informacji w ramach sektorowych uregulowań 
wykonawczych), a także finansowaniem partii politycznych na szczeblu europejskim, 
w przypadku których Parlamentowi udało się wzmocnić zdolności długoterminowego 
planowania finansowego poprzez wprowadzenie wyjątku z zakresu zasady non-profit 
umożliwiającego przenoszenie części nadwyżek. 

 
BUDŻET PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
W odniesieniu do własnego budżetu PE, Komisja Budżetowa wyraziła żal w związku 
z niewystarczająca uwagą przykładaną jej zdaniem do wydatków wynikających z 
istnienia trzech miejsc pracy instytucji. W odnośnej rezolucji koszty tego rodzaju 
oszacowano na 16% budżetu ogólnego, tj. ok. 200 mln euro.  W ramach budżetu w 
znaczny sposób wsparto politykę informacyjną, przy czym właściwe środki 
przypisano na rzecz Wszechnicy, nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz projekt 
nowej strony internetowej. Dodatkowe środki przeznaczono na pokrycie wydatków 
związanych z rozszerzeniem o Bułgarię i Rumunię. 

                                                 
15 Tzw. „Pakiet Prodiego” obejmujący kwestie takie jak migracja, młode pokolenie, badania 
naukowe itp.  
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PROCEDURA BUDŻETOWA 2008 
Sprawozdawcy:   Kyösti Virrankoski (Sekcja III - Komisja) 

Ville Itälä (inne sekcje – inne instytucje) 

 

Procedura budżetowa na rok 2008 wykazała, że pomimo tradycyjnego sprzeciwu 
Rady konieczne okazało się dokonanie przeglądu wieloletnich ram finansowych już w 
pierwszym roku po ich wejściu w życie, co związane było z priorytetami UE, takimi 
jak projekt Galileo oraz Europejski Instytut Technologii (EIT). 

Pułap budżetu 2008 ustalony został na 129 150 mln euro w środkach na 
zobowiązania i 120 347 mln euro w środkach na płatności (tj. odpowiednio 1,03% i 
0,96% DNB Unii Europejskiej, czyli o 3 693 mln i 9 650 mln euro poniżej poziomu 
określonego w ramach pułapów perspektyw finansowych). 

Główne punkty dyskusji z zakresu procedury budżetowej na rok 2008 
prowadzonych pomiędzy Parlamentem a Radą obejmowały finansowanie projektu 
Galileo, kwestie pracownicze oraz rekrutacyjne (podobnie jak w roku poprzednim), 
wydatki z zakresu działu 4, finansowanie i nadzorowanie agencji UE, a także 
wykorzystanie różnorakich instrumentów finansowych określonych w ramach 
drugiego porozumienia międzyinstytucjonalnego. 

Jednym z istotniejszych punktów spornych były projekty Galileo i EIT, w odniesieniu 
do których Parlament wezwał do dalszego przeglądu ram finansowych. PE pragnął 
zagwarantować adekwatny poziom finansowania obu projektów w ramach budżetu 
PE, przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na programy wieloletnie związane z 
agendą lizbońską. Na projekt Galileo oraz na Europejski Instytut Technologii 
przeznaczono 3,7 mld euro (do roku 2013). Skorzystano z wielu instrumentów 
finansowych, w tym z 1,6 mld euro przyznanych w ramach przeglądu wieloletnich 
ram finansowych, uruchomienia instrumentu elastyczności (200 mln euro), 
wykorzystania marginesów finansowych (300 mln euro), a także z przeniesień (200 
mln) i zmiany chronologii priorytetów (400 mln euro). 

PE udało się uzyskać środki na finansowanie zwiększonych potrzeb w ramach działu 
4. Podobnie jak poprzednio, możliwe to było dzięki uruchomieniu instrumentu 
elastyczności, co uświadamia chroniczne niedofinansowanie działu 4. Potrzeby 
finansowe z zakresu WPZiB zostały zabezpieczone (w tym także unijna misja 
policyjna w Kosowie), a PE uzyskał ponadto zobowiązanie Komisji do 
przeprowadzania z PE, trzy razy w roku, regularnego dialogu politycznego w 
sprawie demokratycznej kontroli i spójności zewnętrznych działań UE. PE podkreślił 
także niedociągnięcia Komisji w programowaniu działań w tym zakresie. 

Zwiększone kwoty proponowane przez Parlament przeznaczone zostały na pomoc 
Palestynie (np. pomoc rodzinom w trudnej sytuacji oraz wsparcie jednostek sektora 
publicznego) i Kosowu (np. proces transformacji oraz wsparcie ustanawiania 
instytucji). Poza funduszami WPZiB, na rzecz Kosowa przyznano 265 mln euro, a na 
rzecz Palestyny 300 mln euro, tj. około dwukrotnie więcej, niż Komisja przewidziała 
pierwotnie w ramach preliminarza budżetowego. Niektóre kwoty przyznane na rzecz 
Iraku zostały umieszczone przez Parlament w rezerwie w oczekiwaniu na dodatkowe 
informacje dotyczące wykorzystania funduszy. 

Innym istotnym punktem dyskusji były agencje UE. W następstwie posiedzenia 
pojednawczego przy drugim czytaniu, przyjęte zostały wspólne oświadczenia 
nakierowane na rozszerzenie nadzoru nad tworzeniem, rozwijaniem i finansowaniem 
agencji. Zakres linii budżetowych przeznaczonych na finansowanie agencji 
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zdecentralizowanych zwiększył się o 20%, a budżet Frontexu został zgodnie z 
wnioskiem Parlamentu podwojony. 

Pułap środków działu 5 „Wydatki administracyjne” został podniesiony o 4,4%, 
głównie ze względu na potrzeby związane z rozszerzeniem. Tzw. „sprawozdanie 
przeglądowe” Komisji w sprawie zasobów ludzkich, o które Parlament wnioskował w 
roku 2006, zostało przedstawione w kwietniu 2007 r. 

Odnotować należy również, że budżet na rok 2008 był pierwszym budżetem, w 
którym wydatki związane ze wzrostem i zatrudnieniem (dział 1 – 44,9% budżetu 
2008) były wyższe od wydatków na rolnictwo (dział 2 – 42,6% budżetu 2008), a 
stało się tak o rok wcześniej niż przewidywały to wieloletnie ramy finansowe i jeszcze 
przed przypisaniem dodatkowych funduszy na program Galileo w ramach działu 1a. 
Podczas gdy środki przewidziane w ramach działu 2 zmniejszyły się w porównaniu z 
rokiem 2007, przy przekierowaniu uwagi na wydatki z zakresu rozwoju obszarów 
wiejskich, środki działu 1 znacznie wzrosły. W trakcie omawianej procedury 
budżetowej podniesiona została także kwestia sprawozdań rocznych państw 
członkowskich postrzegana w kontekście zarządzania dzielonego. 

W tym okresie motto Parlamentu wiązało się z ustanowieniem „budżetu 
nakierowanego na wymierne wyniki”. Wprowadzenie ABB / ABM dyskutowane 
było i analizowane przez oba organy władzy budżetowej. Odpowiednie analizy 
zainicjowane zostały przez Parlament i Komisję, a w marcu 2009 r. przyjęto odnośne 
sprawozdanie z inicjatywy własnej PE. 

W roku 2008 instrument elastyczności uruchomiony został w ramach działu 1 
(Galileo) i WPZiB w kwocie całkowitej w wysokości 270 mln euro. Europejski 
fundusz dostosowania do globalizacji uruchomiony został w kwocie 49 mln euro 
na rzecz pięciu państw (Hiszpanii, Litwy, Malty, Portugalii i Włoch). Łączną kwotę 
281 mln euro z funduszu solidarności przyznano Wielkiej Brytanii, Grecji, Słowenii, 
Francji i Cyprowi. 

 

BUDŻET PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
W odniesieniu do własnego budżetu Parlamentu Europejskiego uzgodnione zostało i 
przegłosowane zainicjowanie projektu pilotażowego umożliwiającego posłom 
korzystanie z indywidualnych tłumaczeń ustnych. W ramach budżetu dano także 
wyraz woli spełnienia wymogów środowiskowych (certyfikat EMAS), a administrację 
wezwano do przyspieszenia odnośnego procesu (obecnie już zakończonego). 
Przyjęto specyficzne uregulowania budżetowe w oczekiwaniu na określenie 
właściwej podstawy prawnej dla europejskich fundacji politycznych. Utworzono dwie 
nowe Dyrekcje Generalne oraz przyznano środki na rozszerzenie zakresu usług dla 
posłów. 
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PROCEDURA BUDŻETOWA 2009 
Sprawozdawcy: Jutta Haug (Sekcja III - Komisja) 

Janusz Lewandowski (inne sekcje – inne instytucje) 

 

Budżet na rok 2009 był ostatnim budżetem przyjętym w trakcie szóstej kadencji. 
Jego pułap ustalony został na 133 846 mln euro w środkach na zobowiązania i 116 
096 mln euro w środkach na płatności (tj. odpowiednio 1,03% i 0,89% DNB Unii 
Europejskiej, czyli o 3 187 mln i 8 084 mln euro poniżej poziomu określonego w 
ramach pułapów perspektyw finansowych). 

Głównymi kwestiami podnoszonymi w trakcie negocjacji były stałe obszary 
związane z niewielkimi marginesami dostępnymi w ramach działu 4, wysokość 
płatności oraz wdrażanie polityki spójności. Pojawiły się także nowe potrzeby 
finansowe, takie jak instrument żywnościowy i europejski plan naprawczy, którego 
celem było stawienie czoła pogarszającej się koniunkturze gospodarczej. PE 
podkreślił także konieczność dysponowania adekwatnymi funduszami na 
finansowanie priorytetów, takich jak zmiany klimatyczne, konkurencyjność na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia oraz wspólna polityka imigracyjna. 

Preliminarz budżetowy spotkał się z ostrą krytyką ze strony Parlamentu, co wiązało 
się z niskim poziomem płatności w odniesieniu do DNB. W porównaniu z 
przyjętym przez Parlament w grudniu 2007 r. budżetem na rok 2008 odnotowano 
niespotykany trzyprocentowy spadek poziomu płatności (w odniesieniu do DNB 
2009). Redukcje dotknęły głownie politykę spójności, lecz także działy związane z 
obywatelstwem europejskim i działaniami zewnętrznymi. Po cięciach dokonanych 
przez Radę, PE podniósł poziom wszystkich działów powyżej progów 
proponowanych w preliminarzu, przy czym z dodatkowych funduszy najbardziej 
skorzystały działy 1 i 3. 

Środki na płatności zawarte w ramach budżetu 2009 miały poziom nieco wyższy niż 
w budżecie końcowym 2008 (tj. w tekście z poprawkami budżetowymi przyjętymi w 
roku 2008). W ramach wstępnego warunku udzielenia zgody na budżet, Parlament 
zażądał przyspieszenia i uproszczenia wdrażania funduszu spójności i 
funduszy strukturalnych. W sposób formalny dano temu wyraz poprzez wydanie 
wspólnego oświadczenia z zakresu wdrażania polityki spójności i przekazanie 
wniosku o wprowadzenie adekwatnych środków politycznych i technicznych. 
Parlament zwrócił się wraz z Radą do Komisji o dokonanie niezwłocznej oceny 
najistotniejszych aspektów systemów zarządzania i kontroli, w celu zapewnienia 
wszczęcia płatności przejściowych. W ramach oświadczenia jednostronnego 
Parlament wyraził ponadto zaniepokojenie w związku z niewielkim zakresem 
implementacji budżetowej oraz płatności na rzecz polityki spójności, co nie pozwoliło 
Unii na sprostanie wyzwaniom pojawiającym się szczególnie w kontekście kryzysu 
gospodarczego. 
W odniesieniu do europejskiego planu naprawczego, na który przeznaczono około 
30 mld euro, Parlament opowiedział się za dokonaniem przeglądu wieloletnich ram 
finansowych w celu zapewnienia gospodarce dodatkowego bodźca finansowego (5 
mld euro z funduszy niewykorzystanych). Odnośne środki przeznaczono w ramach 
działu 1 na projekty energetyczne. W ramach działu 2 skupiono się na 
szerokopasmowym dostępie do Internetu na obszarach wiejskich oraz usprawnieniu 
operacji związanych z „nowymi wyzwaniami” określonymi w kontekście rewizji WPR. 
Porozumienie w tym zakresie osiągnięte zostało w trakcie kwietniowych rozmów 
trójstronnych. 
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W odniesieniu do działu 4, Komisja przyznała, że zdolność UE do odpowiedzi na 
nieprzewidziane sytuacje kryzysowe jest znacznie ograniczona i zgodnie z 
życzeniem Parlamentu zobowiązała się do przeprowadzenia całościowej analizy 
sytuacji zaistniałej w ramach tego działu. Sprawozdanie z oceny powinno zostać 
przygotowane do września 2009 r. 

Parlament osiągnał porozumienie z zakresu finansowania instrumentu 
żywnościowego, którego celem jest zapewnienie sprawnej reakcji na szybko 
rosnące ceny w krajach rozwijających się. Wypracowana została ugoda odnosząca 
się do finansowania tego instrumentu nie w ramach działu 2, lecz w ramach działu 4. 
Na cel ten przeznaczono kwotę 1 mld euro obejmującą okres trzyletni (2008-
2010), która w celu zapobiegnięcia utrudnianiu realizacjiuprzednio istniejących 
działań i priorytetów wygospodarowana została z rezerwy na sytuacje nagłe, poprzez 
podniesienie pułapu na rok 2008 i jednoczesne dostosowanie go do postanowień 
drugiego porozumienia międzyinstytucjonalnego, uruchomienie instrumentu 
elastyczności oraz przesunięcie nieprzypisanych środków instrumentu stabilności. 
We wspólnym oświadczeniu w sprawie instrumentu żywnościowego wezwano też 
Komisję do zapewnienia spójności i komplementarności Europejskiego Funduszu 
Rozwoju (EFR). 

W odniesieniu do agencji, w ramach wspólnego oświadczenia zwrócono się o 
bezzwłoczne ustanowienie międzyinstytucjonalnej grupy roboczej, która została 
ostatecznie utworzona w grudniu 2008 r. 

Parlament podjął decyzję o podniesieniu, poprzez ustanowienie odrębnych linii 
budżetowych, stopnia widoczności niektórych działań unijnych, takich jak 
zapobieganie skutkom zmian klimatycznych, mała przedsiębiorczość, wsparcie 
Gruzji, unijna strategia na rzecz Morza Bałtyckiego, dostosowanie floty połowowej do 
zwyżki cen paliwa.  

Służbom Komisji przekazano także informacje o intencjach Parlamentu z zakresu 
projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, czego celem było 
zapewnienie sprawniejszego i mniej czasochłonnego postępowania w sprawie. 

 

BUDŻET PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
Własny budżet Parlamentu na rok 2009 charakteryzował się działaniami 
dostosowawczymi z zakresu istotnych zmian statutowych, m.in. wprowadzeniem 
statutu posła oraz nowego statusu asystentów parlamentarnych, a także 
anulowaniem kwot początkowo przypisanych na rzecz działań związanych z 
wejściem w życie niektórych postanowień traktatu lizbońskiego. W odniesieniu do 
organizowanych w roku 2009 wyborów europejskich ustanowione zostały osobne 
uregulowania, odnoszące się między innymi do aktywności komunikacyjnej. 
Zainicjowano także projekt pilotażowy z zakresu „wzmocnionej współpracy” 
pomiędzy COBU a prezydium Parlamentu. Po raz pierwszy przedstawione zostały 
również, zgodnie z wcześniejszym wnioskiem BUDG, całościowe i analityczne 
analizy odnoszące się do poziomu obsadzenia stanowisk pracy, co stanowiło 
podstawę pod dyskusje w sprawie. 
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ZAŁĄCZNIK 1 
 

KWOTY BUDŻETÓW ROCZNYCH 
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2004 Budget PDB Council 1st Reading  EP 1st reading 
(incl. ABs 1-10) (incl. PDALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) 2005 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2005 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.439.000.000 45.081.285.000 43.993.285.000 50.451.450.000 49.889.850.000 49.676.450.000 49.114.850.000 50.722.950.000 50.161.350.000 
   -  Agricultural expenditure 44.598.000.000 38.545.285.000 38.545.285.000 43.610.450.000 43.610.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 43.881.950.000 43.881.950.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.536.000.000 5.448.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.441.000.000 41.030.673.000 34.522.302.882 42.438.497.444 35.396.027.704 42.423.497.444 32.396.027.704 42.424.497.444 36.204.987.338 
   -  Structural Funds 37.247.000.000 35.348.673.000 31.722.302.882 37.306.564.455 32.390.527.704 37.291.564.455 29.390.527.704 37.292.564.455 33.199.487.338 
   -  Cohesion Fund 5.194.000.000 5.682.000.000 2.800.000.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 9.012.000.000 8.704.761.754 7.510.377.641 8.958.583.120 7.728.621.139 8.903.343.120 7.686.181.139 9.026.328.620 7.894.445.939 
4.  External Actions 5.119.000.000 5.176.551.000 4.950.907.978 5.169.000.000 5.000.179.000 5.039.600.000 4.976.179.000 5.244.000.000 5.504.197.950 
5.  Administration 6.360.000.000 6.121.983.823 6.121.983.823 6.380.997.612 6.380.997.612 6.300.428.657 6.300.428.657 6.377.784.182 6.377.784.182 
6.  Reserves 446.000.000 442.000.000 442.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.472.000.000 1.733.261.220 2.856.200.000 2.075.000.000 3.225.090.000 2.081.000.000 3.025.090.000 2.080.000.000 3.626.690.000 
8.  Compensation 1.305.000.000 1.409.545.056 1.409.545.056 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 119.594.000.000 109.700.060.853 101.806.602.380 117.224.517.172 109.371.754.451 116.175.308.217 105.249.745.496 117.626.549.242 111.520.444.405 

Compulsory expenditure   41.490.416.176 41.544.750.814 46.536.555.944 46.562.574.944 45.744.226.944 45.785.245.944 46.802.068.505 46.843.603.205 
Non-compulsory expenditure   68.209.644.677 60.261.851.566 70.687.961.228 62.809.179.507 70.431.081.273 59.464.499.552 70.824.480.737 64.676.841.200 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,01%   1,03%   0,99%   1,05% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2005 Final Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) (incl. ABs 1-8) 2005 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Commitments Payments Payments 

1.  Agriculture 49.676.450.000 49.114.850.000 49.676.450.000 49.026.450.000 48.464.850.000 49.114.850.000 
   -  Agricultural expenditure 42.835.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 42.185.450.000 42.185.450.000 42.835.450.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.423.497.444 32.396.027.704 42.423.497.444 42.420.297.444 32.396.027.704 32.396.027.704 
   -  Structural Funds 37.291.564.455 29.390.527.704 37.291.564.455 37.288.364.455 30.290.527.704 29.390.527.704 
   -  Cohesion Fund 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 5.131.932.989 2.105.500.000 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 8.921.143.120 7.703.981.139 9.052.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 7.923.781.439 
4.  External Actions 5.039.600.000 4.976.179.000 5.219.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.476.162.603 
5.  Administration 6.300.428.657 6.300.428.657 6.351.199.258 6.292.367.368 6.292.367.368 6.351.199.258 
6.  Reserves 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 2.081.000.000 3.025.090.000 2.081.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 3.286.990.000 
8.  Compensation 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 116.193.108.217 105.267.545.496 116.554.135.698 115.955.652.216 105.684.048.940 106.300.000.000 

Compulsory expenditure 45.743.787.944 45.784.806.944 45.743.787.944 45.078.212.878 45.119.231.878 45.784.806.944 
Non-compulsory expenditure 70.449.320.273 59.482.738.552 70.810.347.754 70.877.439.338 60.564.817.062 60.515.193.056 
Appropriations as a % of GNI   0,99%    1,00%  1,00% 

 
 
 
* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual impact 
of every actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its 
PDB. 
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2005 Budget PDB Council 1st Reading EP 1st reading 
(incl. ABs 1-8)  (incl. PDALs 1-3) (incl. ALs 1-3) * (incl. ALs 1-3) * 2006 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2006 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 52.618.000.000 49.026.450.000 48.464.850.000 51.050.720.000 50.991.020.000 50.901.020.000 50.841.320.000 51.089.152.000 51.029.452.000 
   -  Agricultural expenditure 44.847.000.000 42.185.450.000 42.185.450.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.130.020.000 43.130.020.000 43.318.152.000 43.318.152.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 

2.  Structural Operations 44.617.000.000 42.420.297.444 32.396.027.704 44.555.004.990 35.639.599.237 44.555.004.990 35.489.599.237 44.567.004.990 39.230.274.394 
   -  Structural Funds 38.523.000.000 37.288.364.455 30.290.527.704 38.522.922.880 32.134.099.237 38.522.922.880 31.984.099.237 38.534.922.880 35.085.574.394 
   -  Cohesion Fund 6.094.000.000 5.131.932.989 2.105.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 4.144.700.000 
3.  Internal Policies 9.385.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 9.218.659.185 8.836.227.649 9.174.946.589 8.320.209.681 9.435.738.785 8.808.473.823 
4.  External Actions 5.269.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.432.500.000 5.308.395.920 5.267.344.950 5.225.843.164 5.724.344.950 5.478.206.920 
5.  Administration 6.708.000.000 6.292.367.368 6.292.367.368 6.697.756.487 6.697.756.487 6.577.886.113 6.577.886.113 6.655.369.817 6.655.369.817 
6.  Reserves 458.000.000 446.000.000 446.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.566.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 2.480.600.000 2.965.150.000 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000 
8.  Compensation 1.074.000.000 1.304.988.996 1.304.988.996 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.322 

TOTAL 123.695.000.000 115.955.652.21
6 

105.684.048.94
0 120.966.740.994 111.969.649.625 120.488.302.974 110.824.258.527 121.483.710.874 115.626.127.276 

Compulsory expenditure   45.078.212.878 45.119.231.878 45.999.102.201 46.009.299.201 45.833.486.201 45.851.644.201 46.033.197.201 46.045.566.201 
Non-compulsory expenditure   70.877.439.338 60.564.817.062 74.967.638.793 65.960.350.424 74.654.816.773 64.972.614.326 75.450.513.673 69.580.561.075 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,00%   1,01%         

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2006 Final Budget** 

 (incl. ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3)   (incl. ABs 1-6) 2006 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.050.720.000 50.991.020.000 51.050.720.000 50.991.020.000    
   -  Agricultural expenditure 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000    
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000     

2.  Structural Operations 44.555.004.990 35.489.599.237 44.555.004.990 35.639.599.237    
   -  Structural Funds 38.522.922.880 31.984.099.237 38.522.922.880 32.134.099.237    
   -  Cohesion Fund 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000     

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better identifying the 
actual impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its PDB.  

3.  Internal Policies 9.183.746.589 8.504.827.001 9.372.714.185 8.889.218.143     
4.  External Actions 5.267.344.950 5.225.843.164 5.544.000.000 5.369.049.920     
5.  Administration 6.584.194.495 6.584.194.495 6.656.369.817 6.656.369.817     
6.  Reserves 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000     
7.  Pre-accession Strategy 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000     
8.  Compensation 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332     
TOTAL 120.653.111.356 111.164.884.229 121.190.909.324 111.969.607.449 120.569.771.496 107.378.469.621 

 ** : Because of the transition from 2000-2006 to 2007-
2013 Financial Frameworks, the Headings have been 
modified between 2006 and 2007. This is why only the 
total is presented for 2006 final budget. 

Compulsory expenditure 45.983.186.201 46.001.344.201 45.983.186.201 46.001.344.201 45.058.959.201 45.075.536.201 
Non-compulsory expenditure 74.669.925.155 65.163.540.028 75.207.723.123 65.968.263.248 75.510.812.295 62.302.933.420 
Appropriations as a % of GNI   0,99% 1,003% 1,01%   0,97% 
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MFF 2007 Commission PDB 

(incl. PDAls) 
Council 1st Reading 

(incl. voted ALs)* 
Parliament's 1st Reading  

(incl. voted ALs)* 2007 Budgetary Procedure 
Commitments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 54.405.000.000 54.303.662.015 44.746.628.189 54.283.887.015 44.141.380.189 54.330.158.015 49.444.863.718 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.918.000.000 8.817.103.511 6.947.924.511 8.797.328.511 6.767.676.511 8.843.373.511 9.545.867.311 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.487.000.000 45.486.558.504 37.798.703.678 45.486.558.504 37.373.703.678 45.486.784.504 39.898.996.407 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin)   500.000.000       500.000.000   

2.  Preservation and management of Natural 
resources 58.351.000.000 56.365.876.036 54.831.681.736 55.619.446.036 54.044.111.736 57.606.076.036 56.154.937.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.273.000.000 1.174.394.000 1.106.621.652 1.148.340.000 1.048.187.652 1.234.426.800 1.185.226.952 
   3a:  Freedom, security and justice 637.000.000 571.339.000 426.989.000 561.695.000 400.145.000 619.213.800 477.063.800 
   3b:  Citizenship 636.000.000 603.055.000 679.632.652 586.645.000 648.042.652 615.213.000 708.163.152 
4.  The EU as a global partner 6.578.000.000 6.468.000.000 7.447.469.578 6.358.339.000 7.261.521.578 6.534.333.000 7.834.413.378 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins)   234.527.000   234.527.000  234.527.000  
5.  Administration 7.115.000.000 6.954.245.973 6.954.145.973 6.829.809.929 6.829.709.929 6.956.364.030 6.956.264.030 
6.  Compensations 445.000.000 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 128.167.000.000 126.445.351.176 115.531.193.280 124.918.995.132 113.769.557.236 127.840.531.033 122.020.351.966 

 
 

Council 2nd Reading 
(incl. ALs) 

Parliament's 2nd Reading 
(incl. ALs) 

2007 final Budget 
 (incl. ABs 1-7)** 2007 Budgetary Procedure 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 54.274.887.015 44.137.342.319 54.354.952.015 44.862.050.319 54.854.332.015 43.590.118.012 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.788.328.511 6.772.076.511 8.868.167.511 7.071.784.511 9.367.547.511 6.544.801.397 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.486.558.504 37.365.265.808 45.486.784.504 37.790.265.808 45.486.784.504 37.045.316.615 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin) 500.000.000  500.000.000   included above  

2.  Preservation and management of Natural 
resources 56.240.800.036 54.665.465.736 56.250.230.036 54.718.545.736 55.850.230.036 54.210.425.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.149.840.000 1.049.687.652 1.246.446.000 1.176.965.652 1.443.632.099 1.270.114.751 
   3a:  Freedom, security and justice 561.695.000 400.145.000 623.833.000 473.683.000 623.833.000 369.871.000 

* : For Council and EP's first readings, 
the figures presented take Amending 
letters into account for the items and 
amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every 
actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission 
to its PDB 

   3b:  Citizenship 588.145.000 649.542.652 622.613.000 703.282.652 819.799.099 900.243.751  
4.  The EU as a global partner 6.401.214.000 7.179.921.578 6.577.933.000 7.352.746.732 6.812.460.000 7.352.746.732 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins) 234.527.000  234.527.000   included above  
5.  Administration 6.849.570.101 6.849.470.101 6.942.364.030 6.942.264.030 6.977.864.032 6.977.764.032 
6.  Compensations 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 126.095.484.304 114.326.533.538 126.551.098.233 115.497.218.621 126.383.164.334 113.845.815.415 

** : For 2007 final budget figures, both 
the Globalisation Adjustment Fund and 
the Emergency Aid Reserve are included 
in the figures presented for Headings 1b 
and 4 respectively 
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2007 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 
(incl. ABs 1-7) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) 2008 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2008 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 57.275.000.000 54.854.332.015 43.590.118.012 57.148.370.445 50.161.394.107 56.881.956.695 49.114.980.357 57.224.297.945 52.441.147.607 
   1a:  Competitiveness for growth and employment  10.386.000.000 9.367.547.511 6.544.801.397 10.270.429.000 9.538.679.600 10.004.015.250 8.990.265.850 10.346.356.500 9.993.765.100 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.889.000.000 45.486.784.504 37.045.316.615 46.877.941.445 40.622.714.507 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 42.447.382.507 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 58.800.000.000 55.850.230.036 54.210.425.736 55.305.481.496 53.439.178.053 54.752.330.496 52.886.027.053 55.416.892.046 53.556.748.603 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 43.217.000.000 42.311.661.000 42.035.641.756 41.166.490.000 41.115.600.500 40.978.640.000 40.565.750.500 41.613.408.550 41.200.579.050 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.362.000.000 1.443.632.099 1.270.114.751 1.289.527.000 1.190.829.006 1.270.678.780 1.127.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 
   3a:  Freedom, security and justice 747.000.000 623.833.000 369.871.000 691.034.000 496.446.000 686.735.780 478.147.780 728.034.000 533.196.000 
   3b:  Citizenship 615.000.000 819.799.099 900.243.751 598.493.000 694.383.006 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 
4.  The EU as a global partner 7.002.000.000 6.812.460.000 7.352.746.732 7.173.414.000 8.061.743.400 7.391.014.000 7.697.525.400 7.241.203.000 8.132.663.400 
5.  Administration 7.380.000.000 6.977.864.032 6.977.764.032 7.286.417.754 7.286.977.754 7.190.244.746 7.190.804.746 7.285.860.235 7.286.420.235 
6.  Compensations 207.000.000 444.646.152 444.646.152 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 
TOTAL 132.026.000.000 126.383.164.334 113.845.815.415 128.409.846.987 120.346.758.612 127.692.861.009 118.223.954.634 128.717.766.518 122.865.065.143 

Compulsory expenditure   44.234.401.352 44.124.503.852 42.710.295.192 42.714.520.192 42.520.401.455 42.163.676.455 43.157.027.216 42.800.362.216 
Non-compulsory expenditure   82.148.762.982 69.721.311.563 85.699.551.795 77.632.238.420 85.172.459.554 76.060.278.179 85.560.739.302 80.064.702.927 
Appropriations as a % of GNI   1,05% 0,95% 1,02% 0,96% 1,02% 0,94% 1,03% 0,98% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2008 Budget 

(incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ABs 1-10) 2008 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 56.881.956.695 49.114.980.357 57.963.941.445 50.324.204.626 58.337.948.720 45.731.716.659 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 10.004.015.250 8.990.265.850 11.086.000.000 9.772.639.600 11.082.000.000 9.715.239.600 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 40.551.565.026 47.255.948.720 36.016.477.059 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 55.002.330.496 53.136.027.053 55.041.123.496 53.177.320.053 55.559.715.538 53.217.088.053 

   -  of which, Market related expenditure and direct 
pay. 40.866.490.000 40.815.600.500 40.876.490.000 40.825.600.500 41.006.490.000 40.889.550.500 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.301.678.780 1.158.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 1.634.913.642 1.488.945.648 
   3a:  Freedom, security and justice 717.735.780 509.147.780 728.034.000 533.196.000 731.774.000 534.196.000 
   3b:  Citizenship 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 903.139.642 954.749.648 

* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. This 
aims at better identifying the actual impact of 
every actor on the budgetary procedure's figures 
regardless of the timing of the amendments 
brought by the Commission to its PDB 

4.  The EU as a global partner 7.216.014.000 7.737.525.400 7.311.218.000 8.112.728.400 7.551.218.000 7.847.128.400 
5.  Administration 7.206.908.091 7.207.468.091 7.283.860.235 7.284.420.235 7.279.207.193 7.279.767.193 
6.  Compensations 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

 

TOTAL 127.815.524.354 118.561.617.979 129.149.656.468 120.346.758.612 130.569.639.385 115.771.282.245 

Compulsory expenditure 42.416.608.666 42.420.833.666 42.385.608.666 42.393.833.666 42.430.668.666 42.430.668.666 
Non-compulsory expenditure 85.398.915.688 76.140.784.313 86.764.047.802 77.952.924.946 88.138.970.719 73.340.613.579 
Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,94% 1,03% 0,96% 1,04% 0,92% 
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2008 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 

(incl. ABs 1-10) (incl. Commission ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) 2009 Budgetary Procedure Fin.Pers. 
2009 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 59.700.000.000 58.337.948.720 45.731.716.659 60.103.850.669 45.199.324.666 60.025.540.669 44.478.014.666 60.191.881.669 50.389.658.532 
   1a:  Competitiveness for growth and 
employment 11.272.000.000 11.082.000.000 9.715.239.600 11.689.966.000 10.285.190.500 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.383.773.350 

   1b:  Cohesion for growth and employment 48.428.000.000 47.255.948.720 36.016.477.059 48.413.884.669 34.914.134.166 48.413.884.669 34.664.134.166 48.422.884.669 39.005.885.182 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 59.639.000.000 55.559.715.538 53.217.088.053 56.495.529.486 54.457.232.000 55.863.419.686 53.060.122.000 57.447.382.686 55.389.334.615 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 46.679.000.000 41.006.490.000 40.889.550.500 41.579.892.000 41.536.359.000 41.200.052.000 41.156.519.000 42.458.802.000 42.412.669.000 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.523.000.000 1.634.913.642 1.488.945.648 1.467.858.000 1.265.680.000 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.364.407.000 
   3a:  Freedom, security and justice 872.000.000 731.774.000 534.196.000 839.125.000 596.670.000 832.725.000 572.940.000 863.925.000 664.142.000 
   3b:  Citizenship 651.000.000 903.139.642 954.749.648 628.733.000 669.010.000 614.723.000 634.770.000 650.963.000 700.265.000 
4.  The EU as a global partner 7.440.000.000 7.551.218.000 7.847.128.400 7.619.432.000 7.759.456.769 8.153.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.607.161.364 
5.  Administration 7.699.000.000 7.279.207.193 7.279.767.193 7.655.255.982 7.655.255.982 7.552.866.286 7.552.866.286 7.700.730.900 7.700.730.900 
6.  Compensations 210.000.000 206.636.292 206.636.292 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 
TOTAL 136.211.000.000 130.569.639.385 115.771.282.245 133.551.039.049 116.546.062.329 133.251.557.913 114.324.628.243 135.167.926.527 123.660.405.323 

Compulsory expenditure   42.430.668.666 42.430.668.666 43.253.554.612 43.238.067.112 42.873.714.612 42.858.227.112 44.125.644.612 44.109.557.112 
Non-compulsory expenditure   88.138.970.719 73.340.613.579 90.297.484.437 73.307.995.217 90.377.843.301 71.466.401.131 91.042.281.915 79.550.848.211 
Appropriations as a % of GNI   1,04% 0,92% 1,03% 0,90% 1,03% 0,88% 1,04% 0,95% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3)  2009 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 60.025.540.669 44.478.014.666 60.195.881.669 45.999.519.679 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.024.385.513 
   1b:  Cohesion for growth and employment 48.413.884.669 34.664.134.166 48.426.884.669 34.975.134.166 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 55.788.884.011 53.100.586.325 56.121.437.011 52.564.429.680 

   -  of which, Market related expenditure and direct pay. 41.125.356.325 41.081.823.325 41.132.856.325 41.085.323.325 
3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.298.100.000 
   3a:  Freedom, security and justice 832.725.000 572.940.000 863.925.000 617.440.000 
   3b:  Citizenship 614.723.000 634.770.000 650.963.000 680.660.000 
4.  The EU as a global partner 7.993.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.324.169.158 
5.  Administration 7.551.997.192 7.551.997.192 7.700.730.900 7.700.730.900 

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during their 
second reading. This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the amendments 
brought by the Commission to its PDB 

6.  Compensations 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 
TOTAL 133.016.153.144 114.364.223.474 133.845.980.852 116.096.062.329 
Compulsory expenditure 42.799.698.937 42.784.211.437 42.799.698.937 42.784.211.437 
Non-compulsory expenditure 90.216.454.207 71.580.012.037 91.046.281.915 73.311.850.892 

 

Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,88% 1,03% 0,89% 
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This table gives an overview of the development of staffing levels in the European Parliament and the institutions from 2005 to 2009. 
 
 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 Variation 2005-09 
All institutions 36.372 37.396 38.630 39.489 39.919 9,75% 
European Parliament  5.597 5.801 5.933 5.940 6.081 8,65% 
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ABB (BUDŻETOWANIE OPARTE NA DZIAŁANIACH) / ABM 
(ZARZĄDZANIE OPARTE NA DZIAŁANIACH) 

Głównym celem budżetowania opartego na działaniach jest zainicjowanie konceptu 
budżetowania wymiernego oraz ustanowienie jasnych ram odniesienia dla celów i priorytetów 
polityki prowadzonej przez Komisję Europejską. 
ABB opiera się na zintegrowanym zarządzaniu budżetowym i finansowym odnoszącym się do 
działań ściśle związanych z zakresem polityki Komisji. Dostępne środki przyznawane są i 
zarządzane zgodnie z uprzednio określonymi priorytetami politycznymi. Wyznaczonych 
zostało około 270 działań zgrupowanych w ramach 31 obszarów polityki. 
Komisja stwierdza, że celem zarządzania opartego na działaniach (ABM) jest „podejmowanie 
decyzji z zakresu priorytetów politycznych i związanych z nimi środków na każdym szczeblu 
organizacyjnym, co pozwala na przypisanie środków do właściwych priorytetów oraz na 
oparcie podejmowanych decyzji na realiach związanych z dostępnością tychże ”. ABM wiąże 
się z planowaniem I budżetowaniem strategicznym, z programowaniem i zarządzaniem 
operacyjnym, z monitorowaniem i sprawozdawczością, a także z oceną i audytem 
wewnętrznym. Instrumentem pozwalającym na spojenie wszystkich tych elementów w sposób 
systematyczny i skuteczny jest tzw. SPP (strategiczne planowanie i programowanie). 
 

AGENCJE 

Agencje Unii Europejskiej są organami o odrębnej osobowości prawnej, którym pod ściśle 
określonymi warunkami przyznane mogą zostać budżetowe uprawnienia wykonawcze. 
Podlegają one osobnej procedurze udzielania absolutorium przez władzę budżetową. 
Zgodnie ze wspólnotowymi uregulowaniami prawnymi, agencje wykonawcze definiowane są 
jako osoby prawne ustanowione na mocy decyzji Komisji, którym przekazane mogą zostać 
uprawnienia do wdrożenia całości bądź części programu lub projektu wspólnotowego, w 
imieniu Komisji Europejskiej oraz w ramach spoczywającej na niej odpowiedzialności 
nałożonej na mocy rozporządzenia (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. 
W przeciwieństwie do agencji wykonawczych, agencje zdecentralizowane (regulacyjne lub 
tradycyjne) nie są objęte bezpośrednią kontrolą ze strony Komisji, lub państw członkowskich, 
w ramach rady administracyjnej bądź zarządzającej. Zdecentralizowane agencje 
wspólnotowe posiadają odrębną osobowość prawną i ustanawiane są na mocy postanowień 
prawa wtórnego w celu pełnienia zadań o charakterze szczególnie technicznym, naukowym 
lub zarządczym określonych odnośnymi aktami wspólnotowymi. Obecnie istnieje około 20 
agencji o charakterze tradycyjnym. 
 

SPRAWOZDANIA ROCZNE 

Sprawozdania roczne mają zastosowanie w odniesieniu do polityki spójności (fundusze 
strukturalne oraz spójności) i rolnictwa. Podczas gdy na mocy postanowień art. 274 Traktatu 
WE Komisja Europejska odpowiedzialna jest za wdrażanie budżetu, około 80% wydatków 
całkowitych (pomoc strukturalna i z zakresu rolnictwa) zarządzanych jest przez administracje 
państw członkowskich (tzw. zarządzanie dzielone). Prawnie nałożone na państwa 
członkowskie (rozporządzenie finansowe, IIA) zobowiązanie do przedkładania na 
odpowiednich szczeblach krajowych sprawozdań rocznych odnoszących się do dostępnych 
deklaracji i audytów ma na celu usprawnienie systemów zarządzania i kontroli oraz 
zwiększenie zakresu odpowiedzialności państw członkowskich. Pierwsze w historii 
sprawozdania roczne (za rok 2007) przedstawione musiały zostać do dnia 15 lutego 2008 r. 
Proponowane przez Parlament Europejski tzw. krajowe deklaracje z zakresu zarządzania 
nadal posiadają charakter dobrowolny i przedstawiane są przez pojedyncze państwa 
członkowskie. 
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REFORMA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) 

Pierwszoplanowym celem WPR wprowadzonym w roku 1962 było zapewnienie podaży 
żywności w drodze polityki wspierania stabilności cen oraz nieograniczonych gwarancji 
kupna. Ze względu na powstawanie coraz większej ilości nadwyżek, poczawszy od roku 1988 
wprowadzono szereg reform. Reforma z roku 1992 stała się punktem zwrotnym WPR i 
pozwoliła na zastąpienie systemu cenowych praktyk protekcjonistycznych systemem 
kompensacji wpływów. 
Reforma z roku 2003 wprowadziła nastepujące zasady: 
- oddzielenie wartości od produkcji, tj. przyznanie części pomocy w ramach jednolitej 
płatności; 
- wspớłzależność, tj. uwarunkowanie jednolitej płatności od serii kryteriớw związanych ze 
środowiskiem, zdrowiem publicznym i dobrostanem zwierząt; 
- modulacja, tj. umożliwienie przesunięcia funduszy z pierwszego filaru WPR (polityka 
rynkowa i wsparcie finansowe) do drugiego filaru (rozwớj obszarớw wiejskich); 
- mechanizm dyscypliny finansowej, tj. ustalenie pułapu wydatkớw z zakresu wsparcia 
rynkowego i pomocy bezpośredniej na lata 2007-2013. 
W dniu 20 listopada 2008 r. ministrowie rolnictwa wypracowali porozumienie polityczne z 
zakresu ogớlnego przeglądu WPR. Porozumienie to znosi między innymi odłogowanie 
gruntớw ornych, zwiększa kwoty mleczne z myślą o stopniowym ich zniesieniu do roku 2015, 
przekształca interwencje rynkowe w siatkę bezpieczeństwa socjalnego i zwiększoną 
modulację. 
 

WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA (WPZIB) 

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB) ustanowiona została jako drugi filar 
Unii Europejskiej i określona w ramach Tytułu V Traktatu UE podpisanego w Maastricht w 
roku 1992. W traktacie amsterdamskim, który wszedł w życie w roku 1999, zawarty został 
szereg zmian i od tego czasu WPZiB przechodziła różnego rodzaju transformacje. W ramach 
WPZiB zainicjowano europejską politykę bezpieczeństwa i obrony. W trakcie szczytu Rady 
Europejskiej w Laeken w dniach 14-15 grudnia 2001 r. przyjęta została deklaracja z zakresu 
zdolności operacyjnych tej polityki, a tym samym oficjalnie uznano, że Unia Europejska jest w 
stanie przeprowadzać pewnego rodzaju operacje zarządzania kryzysowego. 
Art. 21 traktatu amsterdamskiego wzywa prezydencję do przeprowadzania konsultacji z 
Parlamentem w zakresie głównych aspektów i podstawowych zasad WPZiB. Parlament 
Europejski może przedstawiać Radzie zapytania oraz wydawać odnośne zalecenia. 
Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. zobowiązało państwa 
członkowskie do corocznego przygotowywania dokumentu Rady w sprawie głównych 
aspektów i podstawowych zasad WPZiB, w tym także w zakresie implikacji finansowych dla 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich. PE odpowiada Radzie w sposób bezpośredni za 
pomocą sprawozdania rocznego i rezolucji w sprawie WPZiB. Ten polityczny dialog 
uzupełniony został poprzez wprowadzenie wspólnych posiedzeń konsultacyjnych 
przeprowadzanych co najmniej pięć razy w roku, zgodnie z postanowieniami art. 43 
porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. 
Art. 42 drugiego porozumienia międzyinstytucjonalnego wprowadził ponadto rozkład 
budżetowych wydatków na WPZiB: 
- zarządzanie kryzysowe, zapobieganie, stabilizacja i rozwiązywanie konfliktów, 
monitorowanie i wdrażanie procesu pokojowego i bezpieczeństwa; 
- nierozprzestrzenianie broni i rozbrojenie; 
- środki nadzwyczajne; 
- środki przygotowawcze i dalsze kroki podejmowane w sprawie; 
- Specjalni Przedstawiciele UE. 
Porozumienie to ustanawia także specyficzny pułap wydatków z zakresu WPZiB (1 740 mln 
euro na lata 2007-2013), przy czym wydatki związane ze środkami nadzwyczajnymi ustalone 
zostały n a poziomie nieprzekraczającym 20% przyznanej na ten okres kwoty całkowitej. 
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NOWA POLITYKA SĄSIEDZTWA (NPS) 

Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS) ma na celu ustanowienie specjalnych stosunków z 
krajami sąsiadującymi z państwami członkowskimi w Europie Wschodniej, w południowej 
części basenu Morza Śródziemnego oraz na Zakaukaziu, w odniesieniu do których nie 
przewiduje się akcesji. 
EPS skupia się na propagowaniu zasady poszanowania demokracji, wolności, dobrobytu, 
bezpieczeństwa i stabilności, w oparciu o istniejące obecnie relacje z różnymi państwami 
sąsiedzkimi. Odnośna polityka wdrażana jest za pomocą środków takich jak dwustronne 
plany działań, umowy o partnerstwie i współpracy (PCA), a także eurośródziemnomorskie 
umowy stowarzyszeniowe. 
Państwa sąsiedzkie korzystają ze wsparcia finansowego i technicznego, głównie w ramach 
europejskiego instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa na lata 2007-2013 (zastępującego 
programy TACIS I MEDA na lata 2000-2006, przy jednoczesnym zachowaniu jądra w postaci 
rozróżnienia pomiędzy państwami „wschodnimi” i „południowymi”). 
Z Parlamentem nie przeprowadza się konsultacji na żadnym z etapów przygotowań do 
planów działania. Niezależnie jednak od tego, szerokie uprawnienia legislacyjne, budżetowe i 
kontrolne pozwalają mu na odgrywanie pewnej roli w tej kwestii. 
 

EUROPEJSKI PAKT NA RZECZ MŁODZIEŻY 

Europejski Pakt na rzecz Młodzieży to instrument polityczny ustanowiony przez Radę 
Europejską w marcu 2005 roku jako część zmienionej strategii lizbońskiej, której celem jest 
zapewnienie Wspólnocie miejsca najbardziej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy na 
arenie światowej. 
Europejski Pakt na rzecz Młodzieży odnosi się do bardziej zuniformizowanego i spójniejszego 
podejścia do kwestii młodszego pokolenia oraz propagowania udziału wszystkich jego 
członków w dziedzinie edukacji, zatrudnienia i społeczności obywatelskiej. Pakt ten jest 
pierwszym tego rodzaju rozdziałem polityki wyraźnie widocznym na szczeblu wspólnotowym. 
 

GALILEO I EIT (EUROPEJSKI INSTYTUT TECHNOLOGII) 

Galileo jest europejską inicjatywą z zakresu globalnego systemu nawigacji satelitarnej, 
zapewniającego wysoce dokładne usługi pozycyjne pozostające pod kontrolą cywilną. 
Niezależnie od autonomicznych usług nawigacyjnych i pozycyjnych; Galileo jest kompatybilny 
z pozostałymi dwoma światowymi systemami nawigacji satelitarnej, tj. GPS i GLONASS. 
Docelowo Galileo składać się będzie z 30 satelitów wraz z przypisaną do nich infrastrukturą 
naziemną. 
Projekt ten, zainicjowany w roku 2000, podzielony został na trzy etapy, z których pierwszy 
finansowany był z funduszy publicznych, a dwa kolejne (budowa i rozmieszczanie) przez 
prywatne konsorcjum. Projekt Galileo do pewnego stopnia zawiódł ze względu fiasko 
negocjacji koncesyjnych z sektorem prywatnym przeprowadzanych na początku roku 2007. 
W celu uratowania projektu jako całości, Parlament Europejski i Rada podjęły w listopadzie 
2007 roku decyzję o całkowitym finansowaniu rozmieszczania z funduszy unijnych (3,4 mld 
euro, braki w wysokości 2,4 mld euro). Europejski system satelitarnej nawigacji radiowej 
winien być operacyjny w roku 2013. Osiągnięty kompromis sprawił, że decyzję w sprawie 
publiczno-prywatnego partnerstwa z zakresu użytkowania przesunięto na okres następujący 
po roku 2013. 
Misja Europejskiego Instytutu Technologii (EIT) polega na wspieraniu i kapitalizacji zdolności 
innowacyjnych i umiejętności jednostek kształcenia wyższego, badań naukowych, biznesu i 
przedsiębiorczości, w ramach UE i poza nią, poprzez ustanowienie ściśle zintegrowanych 
wspólnot wiedzy i innowacji (KIC). 
W ramach wieloletnich ram finansowych, do roku 2013 na system Galileo i Europejski Instytut 
Technologii przewiduje się kwotę w wysokości 3,7 mld euro. 
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STRATEGIA LIZBOŃSKA I Z GOETEBORGA 

Strategia lizbońska zainicjowana została przez Radę Europejską w marcu 2000 r. Miała ona 
na celu uczynienie z Unii Europejskiej, do roku 2010 „najbardziej konkurencyjnej i 
dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy na arenie światowej, zdolnej do zapewnienia 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zwiększenia ilości i jakości miejsc pracy oraz 
zagwarantowania zwiększonej spójności społecznej”. Ostatni z celów, równowaga 
środowiskowa, dodany został w trakcie szczytu organizowanego w Goeteborgu w czerwcu 
2001 r. 
Strategia lizbońska opiera się na trzech filarach: 
- filarze gospodarczym nakierowanym na transformację w kierunku konkurencyjnej 
gospodarki opartej na wiedzy; 
- filarze społecznym nakierowanym na modernizację europejskiego modelu socjalnego 
poprzez inwestowanie w zasoby ludzkie i zwalczanie wykluczenia społecznego; 
- filarze środowiskowym dodanym w trakcie szczytu Rady Europejskiej z Goeteborga. 
Lista celów poddana została aktualizacji. Ponieważ odnośne kompetencje należą w 
większości przypadków do państw członkowskich, wprowadzona została otwarta metoda 
koordynacji (OMC) oparta na krajowych planach działania. 
Przeprowadzony w roku 2005 średniookresowy przegląd strategii podkreślił przeciętne jej 
wyniki. Strategia lizbońska została wznowiona i skupiła się na osiągnięciu większego oraz 
stabilniejszego wzrostu, a także na stworzeniu większej ilości lepszych jakościowo stanowisk 
pracy, przy jednoczesnym uproszczeniu procesu koordynacji w ramach zintegrowanych 
wytycznych z zakresu wzrostu i zatrudnienia. 
 

WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE NA LATA 2007-2013 

 Zob. cz. 2: techniczne dostosowanie do perspektyw finansowych, działy oraz 
instrumenty wspierające elastyczność, takie jak instrument elastyczności, fundusz 
solidarności, rezerwa wypadków nagłych 
 
 

PROGRAM PEACE II NA RZECZ IRLANDII PÓŁNOCNEJ 

Program Peace II przygotowany został w celu konsolidacji procesu pokojowego w Irlandii 
Północnej poprzez przypisanie środków finansowych w ramach celu 1 funduszy 
strukturalnych (okres 2000-2006), związanego z propagowaniem rozwoju oraz dostosowania 
strukturalnego regionów charakteryzujących się mniejszym stopniem zaawansowania, tj. 
regionów, których PKB per capita nie przekracza 75% średniego poziomu Unii Europejskiej. 

Podobnie jak jego poprzednik (Peace I, 1995-1999), program ten nakierowany jest na 
wypracowywanie pokojowego i stabilnego porozumienia społecznego, a także na 
zapewnienie zgody w danym rejonie. 
 

PROJEKTY PILOTAŻOWE I DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE 

Art. 49 (pkt 6) rozporządzenia finansowego określa zakres projektów i programów 
pilotażowych oraz działań przygotowawczych w sposób następujący: 
- programy pilotażowe mają charakter eksperymentalny i zaprojektowane zostały w celu 
sprawdzenia wykonalności i korzyści konkretnych działań. Odnośne środki finansowe mogą 
zostać zapisane w budżecie w maksymalnym okresie dwóch następujących po sobie lat 
finansowych; 
- działania przygotowawcze (w dziedzinie zastosowania traktatów) zaprojektowane zostały w 
celu przyjęcia przyszłych działań. Odnośne środki finansowe mogą zostać zapisane w 
budżecie w maksymalnym okresie trzech następujących po sobie lat finansowych. 
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Istnieje także wymóg dołączania do preliminarza budżetowego oceny wyników realizowanych 
projektów i działań oraz opisu przewidywanych dalszych kroków podejmowanych w ich 
zakresie. 
Porozumienie międzyinstytucjonalne przewiduje, że przy przedkładaniu preliminarza Komisja 
winna wziąć pod uwagę „możliwość zainicjowania nowej polityki poprzez ustanowienie 
projektów pilotażowych i/lub nowych działań przygotowawczych”. Maksymalny pułap 
całkowitej kwoty środków przeznaczanych na projekty pilotażowe wyznaczony został na 40 
mln euro w danym roku budżetowym, a pułap dla działań przygotowawczych na 50 mln euro 
na nowe działania i 100 mln euro na ich całość. 
 

POZIOM ZOBOWIĄZAŃ POZOSTAJĄCYCH DO SPŁATY (RAL) 

Skrót RAL pochodzi z języka francuskiego (Reste à liquider) i odnosi się do zobowiązań 
budżetowych pozostających do wypełnienia (spłaty). Technicznie rzecz ujmując, mowa tu o 
środkach przypisanych na konkretny cel, lecz jeszcze niewypłaconych. Sytuacje tego rodzaju 
zaistnieć mogą głównie w przypadku interwencji wieloletnich. Istotne jest jednakże 
rozróżnienie pomiędzy środkami pozostającymi do spłaty o charakterze pełnoprawnym a 
środkami pozostającymi do spłaty o charakterze nieregulaminowym. 

 

STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY 

Stosunek jakości do ceny zdefiniować można jako zależność pomiędzy wartością a kwotą 
wydaną na produkt, usługę o charakterze interwencji publicznej itp. 
Na szczeblu Parlamentu Europejskiego termin ten został wykorzystany w sposób innowacyjny 
w ramach procedury budżetowej 2007 w celu usprawnienia oceny programów UE oraz 
kontroli wdrażania budżetu zgodnie z priorytetami PE i prerogatywami instytucjonalnymi. W 
okresie tym z Komisją Europejską ustalone zostało wspólne stanowisko z zakresu właściwej 
implementacji budżetu, podkreślające wagę ogólnego celu, jakim jest zagwarantowanie 
obywatelom adekwatności stosunku jakości do ceny i sprostanie wyzwaniom stojącym przed 
Unią poprzez jak najwydajniejsze alokowanie funduszy. 
Stosunek jakości do ceny wiąże się także z zarządzaniem opartym na działaniach (ABM – 
zob. powyżej) sugerującym zintegrowane podejście do efektywności i kosztów 
poszczególnych obszarów polityki, w tym także do środków operacyjnych i administracyjnych. 
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