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Stan aktualny 
 
1. Komisja tymczasowa otrzymała mandat do zdefiniowania stanowiska negocjacyjnego 

Parlamentu Europejskiego dla nowych ram finansowych zarówno pod kątem 
ustawodawczym, jak i budżetowym. Po zajęciu stanowiska przez Radę Europejską 
rozpoczną się negocjacje pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą. Będą one miały 
jeden z dwóch rezultatów: albo uzyskane zostanie porozumienie pomiędzy PE a Radą w 
sprawie nowej perspektywy finansowej, albo żadne porozumienie nie zostanie osiągnięte. 

 
2. W razie osiągnięcia porozumienia winno ono mieć miejsce przed kwietniem 2006 r., aby 

umożliwić Komisji przygotowanie wstępnego projektu budżetu na rok 2007 na nowej 
podstawie. W razie braku porozumienia istnieją dwie możliwości: albo porozumienie 
międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1996 r. zostanie rozwiązane przez jedną ze stron 
(tzn. przez Parlament, Radę lub Komisję), albo zastosowanie będą miały postanowienia 
art. 26 porozumienia. W razie wypowiedzenia porozumienia międzyinstytucjonalnego 
zastosowanie będą miały postanowienia Traktatu, w szczególności jego art. 272. 

 
3. Oznacza to, że nie ma możliwości, aby brak porozumienia skutkował brakiem budżetu dla 

Unii. Główna różnica polega na tym, że w razie braku porozumienia i zastosowania art. 26 
porozumienia międzyinstytucjonalnego lub art. 272 Traktatu budżety uchwalane będą w 
skali roku bez uwzględniania ram wieloletnich. Niniejszy dokument roboczy ma na celu 
przeanalizowanie rozwiązań „awaryjnych” w razie braku porozumienia. 

 
4. Sprawozdawca uważa, że Parlament Europejski winien nadal mieć nowe ramy finansowe 

po roku 2006 w celu zagwarantowania usystematyzowanego zarządzania finansami 
europejskimi. Nowa perspektywa finansowa po roku 2006 winna naturalnie zapewniać 
Unii Europejskiej wystarczające środki umożliwiające jej zwykłe przeprowadzanie 
działań. A zatem Parlament Europejski powinien wyrazić na nią zgodę, wyłącznie jeśli 
gwarantuje ona wystarczające środki i margines dla każdej procedury rocznej. 

 
5. Pod koniec prac Komisji tymczasowej Parlament Europejski winien określić równowagę 

pomiędzy priorytetami ustawodawczymi a środkami budżetowymi. Będzie wtedy gotowy 
do przystąpienia do poważnych negocjacji z Radą w duchu lojalnej współpracy i będzie 
przygotowany na kompromis, jeśli Rada będzie wykazywać takie samo konstruktywne 
podejście. 

 
6. Sprawozdawca zauważa, że w razie braku porozumienia w sprawie perspektywy 

finansowej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. (art. 26) oraz art. 
272 Traktatu UE będą tworzyć ramy gwarantujące przeprowadzenie rocznej procedury na 
rok 2007 i na lata następne, ale z uzyskaniem innych wyników dotyczących marginesu 
zgodnie z poniższymi ustaleniami. 

 
 
Co może się zdarzyć, jeśli nie porozumienie w sprawie nowej perspektywy finansowej 
nie zostanie osiągnięte przed rozpoczęciem procedury budżetowej dla roku 2007? 
 
7. Porównanie dla roku 2007 dokonywane jest w odniesieniu do pola manewru Parlamentu 

pomiędzy zastosowaniem art. 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego (brak 
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porozumienia pomiędzy Parlamentem a Radą) a art. 272 Traktatu (wypowiedzenie 
porozumienia międzyinstytucjonalnego). 

 
8. Sprawozdawca zauważa, że w obu hipotezach (art. 26 porozumienia 

międzyinstytucjonalnego i art. 272 Traktatu UE) liczby podane w tabeli mogą zawsze 
zostać zwiększone w drodze wspólnego porozumienia pomiędzy dwoma ramionami 
władzy budżetowej. Na mocy art. 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego nadal 
obowiązywać będzie możliwość zmobilizowania instrumentu elastyczności. Artykuł 272 
Traktatu UE przewiduje także możliwość ustalenia nowej maksymalnej stopy wzrostu dla 
wydatków nieobowiązkowych w drodze porozumienia pomiędzy PE a Radą. 

 
 
Scenariusz przewidziany w art. 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego 1  
 
9. Sprawozdawca chciałby podkreślić, co następuje: 
 
- jak przewiduje art. 26, koszty rozszerzenia Unii (dostosowanie i rewizja dla lat 2004 -

2006) nie są uwzględniane przy obliczaniu stopy procentowej wzrostu.  

- logiczne byłoby uwzględnienie w obliczeniach mobilizacji instrumentu elastyczności 
oraz Funduszu Solidarności, który po zatwierdzeniu zwiększa pułap. 

- ponieważ pozycja 8 przewidziana jest jedynie na lata 2004-2006, ścisłe zastosowanie 
art. 26, który odnosi się do „pułapu ostatniego roku”, skutkowałoby uwzględnieniem 
tej pozycji. 

 
10. Zastosowanie art. 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego umożliwi zwiększenie 

przydziału środków dla większości pozycji za wyjątkiem funduszy strukturalnych. 
Margines dla Parlamentu Europejskiego w procedurze budżetowej na rok 2007 będzie 
ograniczony do pozycji 3, w której znaczna część środków może zostać wykorzystana 
przez agencje (zwłaszcza, jeśli Rada nadal będzie tworzyć agencje) i ewentualnie przez 
przedłużenie programów wieloletnich. 

 
11. Środki w ramach pozycji 4 mogą być ewentualnie wystarczające, ale wyłącznie jeśli nie 

będzie żadnych dalszych kryzysów i jeśli Rada nie zwiększy budżetu WPZiB. 
 
12. Zwiększenie wydatków administracyjnych umożliwi wszystkim instytucjom realizację 

swoich obowiązków, zwłaszcza, jeśli Rada ukróci ostatnią tendencję stałego zwiększania 
                                                 
 
1  
Art. 26. Okres trwania perspektywy finansowej i konsekwencje braku perspektywy finansowej 
Przed dniem 1 lipca 2005 r., Komisja przedstawi propozycje dotyczące nowej średnioterminowej perspektywy 
finansowej. 
Gdyby dwa ramiona władzy budżetowej nie osiągnęły porozumienia w sprawie nowej perspektywy finansowej, i 
mimo, że istniejąca perspektywa finansowa została wyraźnie wypowiedziana przez jedną ze stron niniejszego 
Porozumienia, pułapy w odniesieniu do ostatniego roku objętego istniejącą perspektywą finansową będą 
dostosowane zgodnie z ust. 15 przez zastosowanie do tych kwot średniej stopy procentowej wzrostu 
zanotowanego w poprzednim okresie, wyłączając wszelkie dostosowania dokonane w celu uwzględnienia 
rozszerzenia Unii. Ta stopa procentowa wzrostu nie może jednakże przekroczyć stopy wzrostu PNB Wspólnoty w 
odniesieniu do danego roku.  
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swojego budżetu. 
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Pozycja PF 2006 PF 2007 RÓŹNICA % 

1 50 575 50 725 150,0 0,3% 

1a WO 43 735 43 867 132,0 0,3% 
1b WNO 6 840 6 858 18,0 0,3% 
2 WNO 42 930 42 284 -646,0 -1,5% 
2a WNO 37 086 36 480 -606,0 -1,6% 
2 b WNO 5 844 5804 -40,0 -0,7% 
3 WNO 9 093 9312 219,0 4,0% 

4 WNO/WO 5 104 5 115 11,0 0,2% 
5 WNO/WO 6 325 6 444 119,0 1,9% 
6 WNO/WO 442 442 0,0 0,0% 
7 WNO 3 455 3 455 0,0 0,0% 
8 WO 1 041 0 -1.041,0 -100,0% 

Razem: 118 965 117 777 -1.188 -0,0 
 
 

Scenariusz przewidziany w art. 272 Traktatu WE 1 
 

13. Postanowienia obowiązującego Traktatu nie przewidują żadnych „pozycji”, ale jedynie 
rozróżniają dwa rodzaje wydatków: wydatki obowiązkowe, w przypadku których Rada 
ma ostatnie zdanie (WO) oraz wydatki nieobowiązkowe (WNO), w przypadku których 
ostatnie słowo ma Parlament w granicach maksymalnej stopy wzrostu (MSW). 
MSW bazuje na parametrach makroekonomicznych corocznie podawanych przez Komisję 
do wiadomości władzy budżetowej.  

 

                                                 
 
1 Artykuł 272  
9. Dla całości wydatków innych niż wynikające obowiązkowo z niniejszego Traktatu lub z aktów uchwalonych 
zgodnie z nim, maksymalna stopa wzrostu w stosunku do wydatków tej samej natury wykonywanych w bieżącym 
roku budżetowym jest ustalana corocznie. Komisja, po konsultacji z Komitetem Polityki Gospodarczej, ustala 
maksymalną stopę , biorąc pod uwagę: 
— tendencję wielkości produktu narodowego brutto we Wspólnocie; 
— średnie zmiany budżetów Państw Członkowskich; oraz 
— tendencję kosztów utrzymania w poprzednim roku budżetowym. 
Maksymalna stopa jest komunikowana przed 1 maja wszystkim instytucjom Wspólnoty. 
Zobowiązane są one do jej poszanowania w trakcie procedury budżetowej, z zastrzeżeniem postanowień 
czwartego i piątego akapitu niniejszego ustępu. Jeśli w odniesieniu do wydatków innych niż wynikające 
obowiązkowo z niniejszego Traktatu lub z aktów uchwalonych na jego mocy, rzeczywista stopa wzrostu w 
projekcie budżetu przyjętym przez Radę jest wyższa od połowy maksymalnej stopy, Parlament Europejski w 
wykonaniu swojego prawa wnoszenia zmian, może zwiększyć jeszcze całkowitą kwotę tych wydatków do 
wysokości nie przekraczającej połowy maksymalnej stopy. 
W przypadku gdy Parlament Europejski, Rada lub Komisja uznają, że działania Wspólnot wymagają 
przekroczenia stopy ustalonej według procedury określonej w niniejszym ustępie, nowa stopa może być ustalona 
w drodze porozumienia między Radą, stanowiącą większością kwalifikowaną, a Parlamentem Europejskim, 
stanowiącym większością głosów swoich członków i trzech piątych oddanych głosów.  
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14. W celu oceny interesów Parlamentu Europejskiego w tej alternatywie, niezbędne jest 

obliczenie wydatków nieobowiązkowych na podstawie szeregu założeń:  
 
- wszystkie wydatki nieobowiązkowe w roku 2006 podlegają budżetowaniu; 
- szacowana stopa MSW na rok 2007 wynosi 3,9 %. 
 
Obliczanie wydatków obowiązkowych, a w szczególności tych na rolnictwo i emerytury, 
obejmuje liczby z art. 32 Traktatu o Przystąpieniu dla rozszerzenia. 
 
15. [były ust. 17] Jedyną zmienną, dla której nie można przyjąć założeń jest poziom projektu 

budżetu Rady. Procedura w ramach art. 272 Traktatu może poprowadzić dwa ramiona 
władzy budżetowej w kierunku „taktycznego” pierwszego czytania lub do osiągnięcia 
porozumienia w sprawie nowej stopy MSW w drugim czytaniu. 

 
16. W oparciu o powyższe założenia PE mógłby zwiększyć wydatki nieobowiązkowe w 

budżecie na rok 2007 - bez konieczności uzyskania zgody Rady - o następujące kwoty: 
 
Łączna kwota wydatków nieobowiązkowych w budżecie 
na rok 2006 (wielkość szacunkowa) 

 72 170 

Maksymalna stopa wzrostu 2007(wielkość szacunkowa) 3,9% 
Połowa stopy MSW  1,95% 
Połowa marginesu Rady 1 407 
Maksymalne teoretyczne wydatki możliwe dla projektu budżetu Rady 73 577 
Jeśli Rada nie wykorzysta swojej połowy marginesu, Parlament może wykorzystać 
następujące kwoty jako dodatek do projektu budżetu Rady. 
Minimalny przydział środków na wydatki 
nieobowiązkowe dozwolony dla PE w 2007 

1 407 

Maksymalny przydział środków na wydatki 
nieobowiązkowe dozwolony dla PE w 2007 

2 815 

RAZEM WE w 2006 (szacunkowo) 46 062 
 
 
17. Ze względu na wyjaśnione powyżej powody (podział według pozycji w ramach 

perspektywy finansowej oraz rozróżnienie na wydatki obowiązkowe i nieobowiązkowe 
zgodnie z Traktatem) globalne porównanie jest właściwie niemożliwe. Jednakże zgodnie z 
postanowieniami Traktatu Parlament Europejski ma znacznie większą możliwość 
manewru na mocy art. 272 Traktatu UE. 

 
18. Dla okresu 2000-2005 różnica pomiędzy rocznymi budżetami przyjętymi zgodnie z 

procedurą ustanowioną na mocy art. 272 Traktatu UE i w ramach perspektywy finansowej 
znacznie przekraczałaby 10 miliardów euro na korzyść PE. Należy jednak pamiętać, że 
liczba ta pozostaje „wirtualna”, gdyż jest obliczana w pierwszych czytaniach Rady, które 
zostały przyjęte w kontekście perspektywy finansowej. 

 
Konsekwencje ustawodawcze 
 
19. Zastosowanie dowolnego scenariusza będzie miało konsekwencje dla ustawodawstwa UE: 
 
- Programy wieloletnie kończące się w roku 2006 (tzn. większość z nich) będą musiały 
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zostać przedłużone na okres przynajmniej jednego roku. 
 
- Nadal możliwe byłoby opracowanie programów wielorocznych planowanych przez 

Komisję, ale jedynie z indykatywnymi kwotami ustalonymi przez władzę ustawodawczą 
(ponieważ kwoty referencyjne są powiązane z perspektywą finansową i porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym) i potwierdzonymi w rocznej procedurze budżetowej. 

 
- W odniesieniu do funduszy strukturalnych Komisja powinna przedłożyć projekt ich 

przedłużenia (jednomyślność w Radzie, zgoda PE). Sprawozdawca jest świadom, że 
charakter funkcjonowania funduszy strukturalnych, które bazują na umowach rozwoju 
zawieranych pomiędzy Komisją a Państwami Członkowskimi, implikuje zapewnienie 
finansowania przez cały okres programowania, a zatem obecnie obowiązujące 
ustawodawstwo winno być przedłużone o ustalony okres.  

 
20. Sprawozdawca podkreśla, że istnienie konfliktu w ramach Rady oraz pomiędzy 

Instytucjami może przyczynić się do powstania ryzyka, że żadne ustawodawstwo nie 
zostanie przedłużone poza rok 2006. 

 

Rozważania końcowe  
 
 
21. Mając na uwadze, że nowa perspektywa finansowa winna pozostać celem Parlamentu 

Europejskiego , przed wyciągnięciem wniosków sprawozdawca pragnie przedstawić 
następujące rozważania: 

 
- Perspektywa finansowa pozwala na usystematyzowany rozwój polityk 

wspólnotowych poprzez programowanie wieloroczne. 

- Porozumienie międzyinstytucjonalne gwarantuje dyscyplinę budżetową oraz unika 
konfliktowych negocjacji na temat rocznych budżetów. 

- W razie braku porozumienia w zakresie następnej perspektywy finansowej dla roku 
2007 zastosowanie mają postanowienia obecnie obowiązującego porozumienia 
międzyinstytucjonalnego. 

- Traktat ma wyższość nad porozumieniem międzyinstytucjonalnym i pozwala na 
przyjęcie rocznych budżetów. 

- W przypadku niezawarcia porozumienia w odpowiednim czasie przed procedurą 
budżetową na rok 2007 negocjacje będą kontynuowane w trakcie rocznej procedury na 
2007 r. 

- Procedura w ramach art. 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego da PE bardzo 
ograniczone pole manewru (margines zerowy), a ponadto Rada odniesie wrażenie, że 
PE jest przygotowany na przyjęcie niskich ram finansowych na rok 2007. 

- Prawdziwym wyzwaniem dla roku 2007 będzie zorganizowanie przedłużenia 
wygasających programów legislacyjnych, w tym funduszy strukturalnych, w celu 
uniknięcia prawnej próżni, która mogłaby spowodować przerwę we wdrażaniu. 
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22. Sprawozdawca uważa, że na tym etapie jest za wcześnie na formułowanie wniosków, 
niemniej jednak jest zdania, iż: 

 
- Rozwiązanie porozumienia międzyinstytucjonalnego zawartego w art. 26 oraz 

rozpoczęcie procedury na rok 2007 w oparciu o art. 272 Traktatu daje lepszą podstawę 
do negocjacji z Radą (od minimum 1,4 mld EUR do maksymalnie 2,8 mld); 

 
- Nawet w przypadku procedury budżetowej opartej na art. 272 Traktatu UE, PE może 

jednostronnie ustalić ramy finansowe, aby nie przesądzać swojego stanowiska w 
negocjacjach nad perspektywą finansową. 

 
- Artykuł 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego nie jest realistyczny. Artykuł 272 

Traktatu UE jest bardziej korzystny dla PE, przynajmniej w kontekście stanowiska 
negocjacyjnego. 
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