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WPROWADZENIE

1. Na obecnym etapie prac Komisji Tymczasowej, po dokonaniu analizy poszczególnych 
pozycji i przed przedstawieniem projektu rezolucji, który zgodnie z mandatem komisji 
winien ustanowić stanowisko negocjacyjne Parlamentu Europejskiego, sprawozdawca 
uznaje za stosowne przeprowadzenie analizy niektórych aspektów horyzontalnych, takich 
jak ramy czasowe, struktura (w tym również zasady związane z wydatkami 
administracyjnymi i agencjami) oraz różnorakie mechanizmy elastyczności. Wspomniane 
elementy horyzontalne łączą się ze sobą (co najmniej w przypadku ram czasowych oraz 
elastyczności) i stanowić będą część pakietu ogólnego zawartego w stanowisku PE, a 
także, co możliwe, kluczowe „zmienne” w przyszłych negocjacjach z Radą.

Część I: Ramy czasowe Perspektywy Finansowej

2. Najbliższa Perspektywa Finansowa będzie czwartym z kolei określeniem ram 
finansowych Unii Europejskiej. Poprzednie PF przewidywały różne przedziały czasowe:

1988-1992: 5 lat
1993-1999: 7 lat
2000-2006: 7 lat
2007-2013: 7 lat (wg. projektu Komisji)

3. W rezolucji w sprawie reformy procedury budżetowej (sprawozdanie Komisji Budżetowej 
dla Konwentu)1 Parlament Europejski stwierdził co następuje:

„(...) długość okresu objętego Perspektywą Finansową winna odpowiadać okresowi kadencji 
Parlamentu i Komisji, tak by możliwe było zapewnienie ciągłości decyzyjnej; Komisja winna 
przedstawić projekt nowej Perspektywy Finansowej w przeciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia 
mandatu”.

4. W komunikacie z dnia 10 lutego 2004 r.2 Komisja w następujący sposób uzasadniła swoją 
decyzję o poparciu okresów siedmioletnich:

„Okres objęty ramami finansowymi musi być na tyle długi, by możliwe było zapewnienie, w rozsądnych 
granicach limitów budżetowych, spójnego pokrycia finansowego nakierowanego na wprowadzenie w 
życie zreformowanej polityki i pełną integrację dwunastu nowych Państw Członkowskich. Kadencja 
zarówno Komisji, jak i Parlamentu wynosi pięć lat. Nowe ramy finansowe winny w większym stopniu 
odpowiadać takiemu właśnie rytmowi prac instytucjonalnych. (...) Komisja proponuje jednakże 
przyjęcie siedmioletniego okresu przejściowego (od roku 2007 do roku 2013) przed przejściem do 
zwykłego cyklu okresów pięcioletnich. Tenże okres przejściowy wydaje się niezbędny w związku z 
rozwojem wydatków rynkowych oraz ustanowieniem systemu rolnych dopłat bezpośrednich do roku 
2013, a także ze względu na prace implementacyjne związane z funduszami strukturalnymi i czas 
potrzebny wszystkim instytucjom na wprowadzenie zmian dostosowawczych”.

5. Art. III-402 Traktatu Konstytucyjnego stanowi:

„Wieloletnie ramy finansowe ustanawia się na okres co najmniej pięciu lat”.

  
1 A5-0046/2003 (T. Wynn)
2 COM (2004) 101.
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6. Zgodnie z powyższym stwierdzeniem Parlament poprzedniej kadencji przyjął następujące 
stanowisko11:

„13.Ponawia swoje życzenie, wyrażone uprzednio w sprawozdaniu dla Konwentu Europejskiego i w 
szerokim zakresie spełnione poprzez zapisy projektu Konstytucji (art. III-308), związane z 
ustanowieniem ram finansowych na okresy co najmniej pięcioletnie; wyraża opinię, iż w kontekście 
odpowiedzialności demokratycznej odpowiednie byłoby dostosowanie okresu obowiązywania ram 
finansowych do kadencji Parlamentu i Komisji;

14.Uważa, iż PE nie jest związany decyzją, podjętą w czasie szczytu Rady Europejskiej w październiku 
2002 r., w sprawie planowanych do roku 2013 wydatków na rolnictwo i nie widzi żadnego powodu, dla 
którego winien on w jej następstwie zaakceptować siedmioletni okres obowiązywania ram 
finansowych”.

7. W odpowiedzi na kwestie podniesione w ust. 32 dokumentu roboczego nr 2, grupy 
polityczne jasno opowiedziały się za wprowadzeniem okresów pięcioletnich motywując to 
w ten sam sposób. W opiniach dla Komisji Tymczasowej Komisje AFCO i ECON 
wyraziły poparcie dla wprowadzenia okresów pięcioletnich w celu uniknięcia wiązania 
nowych kadencji PE i Komisji decyzją w sprawie ram finansowych.

8. Ze względów technicznych dokładne odwzorowanie kadencji Parlamentu i Komisji nie 
jest jednakże możliwe. Półtoraroczny lub dwuletni okres jest konieczny w celu 
umożliwienia instytucjom ustalenia programu prac podejmowanych w trakcie kadencji 
(rok n): Parlament i Komisja przyjmują tekst Perspektyw Finansowych na okres trzech i 
pół roku własnej kadencji i półtora roku kadencji kolejnej.

9. Scenariusz pięcioletni, włączający półtoraroczny okres przygotowawczy, oznaczałby, że 
Perspektywa Finansowa, której bieg rozpocząłby się w roku 2007 obejmowałaby okres do 
końca roku 2010. Taki przedział czasowy pozwoliłby Parlamentowi i Komisji wybranym 
w roku 2009 na przeprowadzenie prac przygotowawczych związanych z kolejną 
Perspektywą Finansową (lata 2011-2015). Scenariusz dotyczący roku 2013 jest więc 
nieuzasadniony, a tym samym nieakceptowalny. Alternatywą byłby rok 2015, co 
implikowałoby także przyzwolenie Rady na wprowadzenie maksymalnej elastyczności 
związanej z okresem dłuższym.

10. Sprawozdawca wyraża przekonanie, że demokratyczne oraz instytucjonalne powody 
określone przez Parlament, a także zaakceptowane przy przyjmowaniu Konstytucji przez 
Komisję oraz Państwa Członkowskie, winny zostać poparte przez Komisję Tymczasową.
W związku z powyższym stwierdza się, iż nie istnieje prawne zobowiązanie do 
odwzorowania w ramach finansowych okresu obowiązywania konkretnej decyzji, 
obejmującej jedynie część wydatków, lecz korzystniejsze byłoby, aby okres legislacyjny 
odpowiadał okresowi ram finansowych. Sprawozdawca wskazuje również na fakt, iż 
pomimo zakończenia większości programów wraz z końcem okresu obowiązywania 
Perspektywy Finansowej w roku 2006, w odniesieniu do czego nie istnieje jednakże 
prawne zobowiązanie, część programów obejmuje także okres do roku 2008 i dalej.

11. W przypadku poparcia poglądów sprawozdawcy okres obowiązywania następnej 
  

1 P5_A(2004)0268, ust. 13 i 14.
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Perspektywy Finansowej winien rozpocząć się w roku 2007 i zakończyć w roku 2010, co 
związane jest z powodami dotyczącymi kalendarza prac, zasad demokratycznych 
(spójność czasowa kadencji Parlamentu i Komisji) oraz kwestii instytucjonalnych 
(przewidziane na rok 2006 wejście w życie Konstytucji nastąpi w trakcie okresu 
obowiązywania Perspektywy Finansowej).

Część II: Struktura Perspektywy Finansowej

Struktura

12. Komisja dokonała zmiany struktury Perspektywy Finansowej opierając się na opisanych 
poniżej podstawach:

- zastąpieniu tradycyjnej klasyfikacji wydatków, opartej na historycznej strukturze 
Perspektywy Finansowej obejmującej osiem pozycji (jedenaście po wliczeniu 
podpozycji), układem tematycznym odzwierciedlającym unijne priorytety na okres 
następny i zapewniającym większą przejrzystość dla obywatela;

- oddzieleniu środków przeznaczonych na wydatki rynkowe i dopłaty bezpośrednie w 
ramach pozycji 2, co implikuje zlikwidowanie podziału na wydatki obligatoryjne i 
nieobligatoryjne przewidziane w Konstytucji, ale także odzwierciedla postanowienia 
decyzji z października 2002 r. z zakresu odnośnych kwot;

- wykreśleniu wydatków administracyjnych Komisji z pozycji 5, obejmującej wydatki 
instytucji innych niż Komisja, świadczenia emerytalne i rentowe oraz funkcjonowanie 
szkół europejskich;

- powiązaniu wydatków administracyjnych Komisji z wydatkami operacyjnymi, zgodnie z 
logiką zarządzania opartego na działaniach stosowaną już w odniesieniu do ustalania 
budżetów rocznych;

- skreśleniu pozycji 6 („Rezerwa”), której dwie części składowe, tj. pomoc w wypadkach 
nagłych oraz gwarancje kredytowe, umieszczono w pozycji 4 („Unia Europejska jako 
partner globalny”);

- skreśleniu pozycji 7 („Strategia przedakcesyjna”) i przeniesieniu jej komponentów w 
ramy jednego z nowych instrumentów przewidzianych w pozycji 4 (Europejski 
Instrument Partnerstwa i Sąsiedztwa ENPI).

13. Na wniosek Parlamentu Europejskiego Komisja przedstawiła odnośny schemat 
porównawczy ułatwiający odniesienie do wielkości wydatków przeznaczonych na 
aktualne programy i przewidywanych dla programów nowych (zob. załącznik I i 
kalkulacja nr 14). Sprawozdawca stwierdza jednakże, iż porównanie jest nadal utrudnione 
ze względu na: 

- znaczne zmiany zawartości nowych pozycji;

- zastąpienie większości kończących się programów nowymi instrumentami finansowymi 
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ujmującymi różnorakie zadania (stare i nowe) pod różnymi nazwami i w ramach różnych 
kopert finansowych;

- objęcie środków na rzecz 27 Państw Członkowskich w ramach różnych pozycji;

- powiązanie wydatków administracyjnych z zakresu odnośnych programów z wydatkami 
operacyjnymi.

14. Odpowiedzi otrzymane od grup politycznych w związku z ust. 32 (nowa struktura 
tematyczna), a także dyskusje związane z różnorakimi dokumentami roboczymi wskazują, 
że projekt Komisji jest ogólnie akceptowany.

15. Sprawozdawca pragnie jednakże zwrócić uwagę posłów na kwestie podniesione w 
dokumentach roboczych nr 16, 17 i 18. Dotyczą one w szczególności pozycji 3 
(„Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość”), tj. rozpiętości 
przypisanych środków (wielkość kumulacji okresowej - 24,7 mld EUR) w porównaniu ze 
znacznie większymi kwotami innych pozycji operacyjnych, a także zawartości i celów w 
porównaniu z pozycją 1a) („Konkurencyjność dla wzrostu i zatrudnienia”).

16. W odniesieniu do aspektów kultury (w tym również programu Media) oraz informacji, 
podnoszonym argumentem jest oczywisty związek tegoż zakresu polityki ze strategią 
lizbońską. Sprawozdawca zauważa jednakże, iż żaden konkretny wniosek o zmianę 
projektu Komisji Europejskiej nie został sformułowany przez Komisję Kultury i Edukacji.

17. W odniesieniu do zagadnień dotyczących obywatelstwa sprawozdawca zapytuje, czy 
kategoria stanowiąca zaledwie 2,3% całkowitej sumy okresowych zobowiązań 
finansowych jest odpowiednia i czy nie powinny zostać rozpatrzone rozwiązania 
alternatywne. W opinii Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych czytamy: 

„jest świadom względnych rozmiarów proponowanej pozycji w porównaniu z innymi pozycjami (...) 
podkreśla jednakże konieczność istnienia większej elastyczności w przypadku zdarzeń nieprzewidzianych”.  

18. Podsumowując część poświęconą strukturze sprawozdawca stwierdza, iż pomimo 
możliwego podniesienia problemu racjonalności tejże pozycji na dalszym etapie 
negocjacji, proponowana przez Komisję pozycja 3 jest akceptowalna.

19. Sprawozdawca opowiada się za skoncentrowaniem uwagi na zakresie oraz istocie 
ewentualnych mechanizmów elastyczności, w tym również na Instrumencie Solidarności 
(1 mld EUR rocznie) przedstawionym w ostatnim projekcie Komisji w ramach pozycji 3.

Wydatki administracyjne

20. Projekt Komisji przewiduje ujęcie wydatków administracyjnych KE związanych z 
wdrażaniem programów w ramy pozostałych czterech pozycji. Pozycja 5 
(„Administracja”) obejmowałaby jedynie wydatki administracyjne instytucji innych niż 
Komisja, świadczenia emerytalne i rentowe oraz funkcjonowanie szkół europejskich.
Wyjaśnienie przedstawione przez Komisję związane jest ze zoptymalizowaniem wykazu 
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wydatków administracyjnych, tak by odpowiadał on wymogom budżetowania (ABB) i 
zarządzania (ABM) opartego na działaniach.

21. Wydatki administracyjne, związane obecnie z wydatkami operacyjnymi, obejmują 
wszystkie wydatki administracyjne z aktualnej pozycji 5, tzw. „mini budżety” z Funduszy 
Strukturalnych oraz dawne linie B…A z zakresu polityki wewnętrznej i działań 
zewnętrznych.

22. Kwota wydatków administracyjnych Komisji odpowiadać będzie 47% obecnej pozycji 5 
w roku 2006, a przy wliczeniu świadczeń emerytalnych i rentowych oraz kosztów 
funkcjonowania szkół europejskich stanowić będzie nawet wielkość 53%. Przewidywania 
te nie obejmują potrzeb związanych z ostatnim rozszerzeniem (UE-10), ani też z 
rozszerzeniem o Bułgarię i Rumunię. Całkowita kwota przewidywana na wspomniany 
okres wynosi 28,62 mld EUR.

23. Nowa pozycja 5 obejmowałaby więc wszystkie pozostałe instytucje, w tym także 
Parlament Europejski. Sprawozdawca pragnie podkreślić, iż w świetle tego typu projektu 
ustalony przez Parlament Europejski pułap 20% (obecnej) pozycji 5 będzie musiał zostać 
poddany rewizji.

24. W odpowiedzi na kwestie podniesione w ust. 32 dokumentu roboczego nr 2, wszystkie 
grupy polityczne wspomniały o konieczności zwiększonej przejrzystości wydatków 
administracyjnych Komisji. Różnorakie dokumenty robocze Rady świadczą o poparciu 
przez większość delegacji zwiększonej przejrzystości i kontroli politycznej nad 
wydatkami administracyjnymi Komisji. 

Agencje

25. Zgodnie z zasadą nowego zarządzania związaną z reformą administracyjną Komisji, KE 
przedstawi projekty utworzenia większej liczby agencji: agencji zdecentralizowanych (5 
w roku 1995, 20 w roku 2005), agencji regulacyjnych oraz agencji wykonawczych (zob. 
załącznik II). Sprawozdawca zwrócił się do KE z prośbą o przedstawienie Komisji 
Tymczasowej wieloletniego programu tworzenia agencji, Komisja Europejska 
odpowiedziała jednak, iż nie jest to możliwe.  

26. Opierając się na ilości obecnie istniejących agencji oraz na wielkości kwot przyznanych 
im w budżecie na rok 2005, sprawozdawca stwierdza, że koszt funkcjonowania agencji w 
okresie 2007-2013 sięgnie 2,4 mld EU. Szacunki te oparte są na deflatorze 2% i nie 
uwzględniają jakiegokolwiek marginesu dla agencji nowych. Biorąc pod uwagę, iż nowe 
agencje zanotowały wzrost budżetu wielkości ponad 50% w czasie dwóch pierwszych lat 
od ich utworzenia, jest bardzo prawdopodobne, że suma 2,4 mld EUR okazać się może 
niedoszacowana.

27. W trakcie ostatnich prac budżetowych Parlament Europejski wyraził szczególną troskę w 
związku ze stałym wzrostem liczby agencji w kontekście ogólnym. W związku z 
powyższym sprawozdawca Komisji Tymczasowej, po konsultacjach ze stałym 
sprawozdawcą ds. agencji Komisji Budżetowej, wyraża przekonanie, iż istnieje 
konieczność oddzielenia agencji w kolejnych ramach wieloletnich, co pozwoli na 
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uniknięcie ewentualnych ograniczeń dla programów z tego samego zakresu polityki.

28. W odniesieniu do wydatków administracyjnych oraz agencji, sprawozdawca pragnie 
przedstawić trzy opcje, które mogłyby zostać zastosowane zarówno do pierwszych, jak i 
do drugich.

29. W odniesieniu do wydatków administracyjnych sprawozdawca pragnie przedstawić trzy 
opcje nakierowane na zwiększenie przejrzystości oraz kontroli: 

Opcja a) Przejrzystość i kontrola

Wydatki administracyjne Komisji winny zostać wydzielone w celu uniknięcia 
absorpcji środków przeznaczonych na wydatki operacyjne. Wydatki te winny 
być obsługiwane, podobnie jak w latach poprzednich, tak jak w przypadku 
wszystkich innych instytucji w ramach pozycji 5.

Opcja b) Przejrzystość i kontrola w ramach ABB

Wydatki administracyjne Komisji winny zostać oddzielone w ramach każdej z 
pozycji Perspektywy Finansowej, przy jednoczesnym ustanowieniu 
odpowiedniego pułapu.

Opcja c) Przejrzystość i kontrola w ramach ABB 

Opcja ta jest połączeniem dwóch poprzednich opcji: polegałaby ona na 
ustanowieniu dodatkowego ogólnego pułapu wydatków administracyjnych 
Komisji, utrzymywanego poza ramami schematu perspektywy finansowej, na 
zasadzie rozdziału xx w budżecie rocznym. Opcja ta gwarantowałaby 
przejrzystość, kontrolę, a także równoczesne poszanowanie zasad ABB. 
Podejście takie pozwoliłoby również Komisji na zachowanie pewnej 
elastyczności z zakresu mikro-zarządzania. Wspomniany pułap mógłby zostać 
zwiększony jedynie na podstawie wspólnej decyzji Władzy Budżetowej:

Ø w ramach ewentualnego marginesu w pozycji 5;

Ø w ramach wszelkich innych środków przewidzianych w p. IIA (rewizja i elastyczność).

W odniesieniu do Agencji sprawozdawca stwierdza, iż zastosowane mogłoby zostać podobne
podejście:

Opcja a) Wszystkie agencje winny zostać zgrupowane w pozycji 5 (lub też w ramach 
pozycji osobnej).

Opcja b) W każdej z pozycji winien zostać utworzony odnośny pułap.

Opcja c) Pułap dla agencji utrzymywany poza ramami schematu perspektywy 
finansowej; pułap ten mógłby zostać zwiększony jedynie na podstawie 
wspólnej decyzji Władzy Budżetowej:



DT\548936PL.doc PE 350.018v018/1

PL

Ø w ramach ewentualnego marginesu w odpowiedniej pozycji;

Ø w ramach wszelkich innych środków przewidzianych w p. IIA (rewizja i elastyczność).

Część III: Mechanizmy elastyczności

30. Elastyczność została zdefiniowana już w pierwszym Porozumieniu 
Międzyinstytucjonalnym z grudnia 1988 r. (Pakiet Delorsa I), które, w przeciwieństwie do 
Traktatu przewidującego zaledwie dwie kategorie wydatków (obligatoryjne i 
nieobligatoryjne), wprowadziło pięć pozycji. Wzrost wydatków nieobligatoryjnych 
podlegał zasadom mechanizmu maksymalnej stopy wzrostu (MRI), przewidzianemu w 
art. 272 ust. 9 Traktatu.

31. Rewizja Perspektywy Finansowej winna w większym stopniu odpowiadać potrzebom 
stałym i strukturalnym. Aktualna Perspektywa Finansowa została poddana przeglądowi 
oraz zmianom dostosowawczym w kwietniu 2004 r. w celu umożliwienia finansowania 
rozszerzenia o dziesięć nowych państw, a także asygnowania środków na rzecz sytuacji 
nieprzewidzianych w ramach pozycji 2, 3 i 4. Tym samym PF sprawdziła się w kontekście 
wieloletnim. Jednakże obiekcje Rady co do przeprowadzenia jakiejkolwiek rewizji (w 
świetle p. IIA) zmusiły instytucje do nadużywania instrumentu elastyczności.

32. Instrument elastyczności, którego celem jest finansowanie kosztów związanych z 
sytuacjami nieprzewidzianymi, stworzony został na wniosek PE pomimo początkowego 
sprzeciwu Rady oraz braku odpowiednich zapisów w wersji wstępnej projektu Komisji. 
W latach minionych, szczególnie w okresie obowiązywania obecnej Perspektywy 
Finansowej (2000-2006), instrument elastyczności wykorzystywany był w układzie 
rocznym w stosunku 6:7.

33. W tym samym okresie wprowadzony został Instrument Solidarności, który 
wykorzystywany jest w sytuacjach katastrof naturalnych (powodzie, susze, pożary lasów 
itp.) poza zakresem Perspektyw Finansowych. Kwota środków związanych z obecnie 
obowiazującą Perspektywą Finansową, uzgodniona w roku 1999, została zwiększona o 33 
mld EUR, z czego 30,7 mld EUR w ramach rewizji. Charakterystyczną cechą obu 
instrumentów jest ich nieujęcie w ramach pułapów Perspektywy Finansowej oraz ich 
dodawalność w chwili podjęcia przez Władzę Budżetową, w ramach procedury 
współdecydowania, decyzji o mobilizacji środków.

34. Sprawozdawca wyraża przekonanie, że elastyczność jest niezbędną składową planowania 
finansowego. Jej poziom przyjęty dla przyszłej Perspektywy Finansowej jest ściśle 
związany z licznymi wypadkowymi: 

- wieloletnim charakterem wydatków;

- długością ram wieloletnich (okres dłuższy – zwiększona elastyczność);

- ilością kategorii i podkategorii (więcej pozycji – mniej usztywnienia – zwiększona 
elastyczność);
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- dostępnych marginesów (mniejszy margines przewidywanych regulacji w każdej z 
pozycji – zwiększona elastyczność);

• w ramach pułapów przewidzianych w różnych pozycjach Perspektywy 
Finansowej;

• w odniesieniu do planowanego przedziału ilościowego regulacji z zakresu działań 
rocznych i inicjatyw nowych; 

• w odniesieniu do ilości oraz częstotliwości sytuacji nieprzewidzianych.

35. Komisja proponuje ujęcie w przyszłej Perspektywie Finansowej następujących 
instrumentów elastyczności: 

Okres całkowity

- procedura rewizji: rewizja pułapów wydatków umożliwiająca finansowanie w 
sytuacjach nieprzewidzianych, wieloletni wymiar wpływu na ramy finansowe;

Okresy coroczne

- elastyczna realokacja pomiędzy pozycjami1: zastąpienie istniejącego instrumentu 
elastyczności i umożliwienie Władzy Budżetowej dokonywania, na postawie projektu 
Komisji, przesunięć kwot do innych pozycji w ramach określonych limitów; 

- Fundusz Dostosowań na rzecz Wzrostu w ramach pozycji 1a) (Konkurencyjność dla 
wzrostu i zatrudnienia): możliwe udostępnienie do 1 mld EUR rocznie w celu 
podniesienia kwot przeznaczanych na zakresy polityki uznawane za najbardziej 
odpowiadające ustalonym priorytetom; możliwe przekazanie niewykorzystanych kwot 
z zakresu ERDF i ESF (Europejski Fundusz Solidarności) na rzecz Funduszu 
Dostosowań na rzecz Wzrostu, w ramach zasady „N+2”, w maksymalnej granicy 1 
mld EUR rocznie.

Elastyczność legislacyjna:

36. Komisja przewiduje możliwość wprowadzenia pewnej elastyczności z zakresu kopert 
finansowych wieloletnich legislacyjnych programów kodecyzyjnych (5%). Pozwoliłoby 
to w ramach corocznej procedury budżetowej na drobne zmiany dostosowawcze na rzecz 
wieloletnich kopert programów legislacyjnych. 

37. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji zmierzające do wypracowania 
środków finansowania w sytuacjach nieprzewidzianych w okresie całkowitym. 
Elastyczność, w różnych formach, okazała się konieczna w trakcie okresu ostatniego:  
instrument elastyczności, zmiany dostosowawcze, rewizja, Europejski Fundusz 
Solidarności, a także wykorzystanie rezerw sytuacji nagłych.

  
1 Wedle Komisji mechanizm realokacji ma na celu dokonanie korekty rozbieżności zachodzących w związku z 
bieżącym wykorzystywaniem istniejącego instrumentu elastyczności, którego pierwotnym zadaniem było 
umożliwienie finansowania wydatków ściśle określonych i nieprzekraczających ustalonych progów.
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38. Biorąc pod uwagę znaczny margines mogący wykraczać poza pułap środków własnych, 
sprawozdawca wyraża opinię, iż nierealne jest podjęcie decyzji w sprawie pięcio lub 
siedmioletniego okresu ram wieloletnich UE-25 lub UE-27 bez ustalenia odpowiednich 
środków i procedur pozwalających na przekroczenie pułapu w przypadkach 
uzasadnionych. Przyszłe ramy finansowe winny również pozwolić, dzięki różnorakim 
formom elastyczności, na uniknięcie znanego z przeszłości napięcia stosunków 
międzyinstytucjonalnych.   

39. Na podstawie wymienionych powyżej uwag sprawozdawca proponuje co następuje:

W odniesieniu do zasad:

- elastyczność winna być częścią pakietu ogólnego jako takiego; winna ona stanowić 
również mocny argument w stanowisku negocjacyjnym PE;

- istota instrumentów elastyczności winna być ściśle związana z decyzjami dotyczącymi 
kwot całościowych, a także struktury Perspektywy Finnasowej;

- im dłuższy będzie obowiązujący przedział czasowy PF, tym konieczniejsza będzie 
elastyczność;

- im więcej podpozycji i specyficznych pułapów będzie istniało w PF, tym konieczniejsza 
będzie elastyczność.

W odniesieniu do mechanizmów

sprawozdawca proponuje:

- przyjęcie projektu Komisji w sprawie procedury rewizji na okres wieloletni w celu 
umożliwienia reakcji na zmiany ram finansowych o charakterze stałym (dla uproszczenia 
procedur rewizyjnych sprawozdawca proponuje, aby wspomniany mechanizm 
przyjmowany był w głosowaniu tego samego rodzaju, co w przypadku budżetu, tj. 
większością kwalifikowaną w Radzie i w Parlamencie);

- odrzucenie projektu Komisji w sprawie elastycznej realokacji pomiędzy pozycjami;

- opracowanie mechanizmu elastyczności podobnego do istniejącego: ramy roczne 
(zdarzenia nieprzewidziane), początkowa wysokość 500 mln EUR, zwiększenie roczne w 
kwocie 100 mln EUR;

- odrzucenie projektu Komisji w sprawie umieszczenia Instrumentu Solidarności w 
granicach pułapów;

- nie doprowadzanie do zmiany obecnego systemu onoszącego się do Instrumentu 
Solidarności oraz jego utrzymanie poza granicami pułapów wraz z możliwością 
mobilizacji maksymalnej kwoty jedynie w sytuacjach, gdy uznane to zostanie za 
niezbędne;

- odrzucenie  projektu Komisji w sprawie Funduszu Dostosowań na rzecz Wzrostu;

- odrzucenie projektu Komisji w sprawie umieszczenia pomocy w sytuacjach nagłych w 
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granicach pułapów;

- utworzenie mechanizmu pomocy w sytuacjach nagłych poza granicami pułapów: gdy 
niezbędne wraz z instrumentami elastyczności w ramach tego samego mechanizmu 
obecnego Funduszu Solidarności.

Inne rodzaje elastyczności:

- zaakceptowanie elastyczności legislacyjnej z zakresu aktów legislacyjnych i 
zaproponowanie zwiększenia poziomu elastyczności do 10%, poniżej lub powyżej 
poziomów ustalonych w ramach kodecyzji; 

- sprawozdawca proponuje również, by przy kalkulacjach związanych z pułapami oraz 
pułapami specyficznymi pozostawiony został margines wzrastający odnoszący się do 
działań legislacyjnych planowanych w ramach poszczególnych pozycji, z wielkością 
procentową do ustalenia lecz wzrastająca z roku na rok (np. 2% w roku 2007, 3% w roku 
2008, 4% w roku 2009).

Część IV: Aspekty związane z Konstytucją

40. Biorąc pod uwagę, iż Konstytucja dla Europy powinna wejść w życie z końcem roku 
2006, pod warunkiem jej ratyfikowania przez wszystkie Państwa Członkowskie, związek 
pomiędzy zmianami wynikającymi z Konsytucji a następnymi wieloletnimi ramami 
finansowymi obowiązujacymi od roku 2007 wydaje się być oczywisty. Sprawozdawca 
czuje się w obowiązku zwrócić uwagę Komisji na fakt, iż Konstytucja zawiera 
postanowienia wzmacniające uprawnienia legislacyjne Parlamentu Europejskiego. W 
związku z powyższym należałoby znaleźć sposób na antycypowanie sytuacji związanej ze 
wzrostem prerogatyw PE.

41. Konstytucja umożliwi zaistnienie nowych podstaw prawnych dla niektórych zakresów 
obecnej polityki, co implikuje wzrost znaczenia PE przy procedurze współdecydowania 
(lub też mówiąc słowami Konstytucji „zwykłej procedurze legislacyjnej”) i w większości 
przypadków zastąpienie nią procedury konsultacji, np. przy programach zewnętrznych 
rodzaju ENPI, niektórych obszarach przestrzeni wolności, sprawiedliwości i 
bezpieczeństwa itp. Dołączą również całkowicie nowe podstawy prawne, np. przy 
niektórych nowych zakresach polityki takich jak przestrzeń kosmiczna i turystyka, gdzie 
Parlament także będzie działał w ramach procedury współdecydowania (zob. załącznik).  

42. Problem dotyczy w szczególności sytuacji, w których podstawy prawne zostaną przez 
Konstytucję zmienione. W odniesieniu do takich przypadków Parlament nie powinien 
akceptować planowania w ramach Perspektywy Finansowej jakichkolwiek wydatków 
wybiegających poza chwilę wejścia w życie Konstytucji bez gwarancji ze strony Rady, że 
żadne akty legislacyjne nie zostaną przyjęte przed wejściem w życie Konstytucji bez 
pełnego wzięcia pod uwagę opinii Parlamentu.  

43. W odniesieniu do wieloletnich ram finansowych Konstytucja przewiduje, iż w przyszłości 
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staną się one aktem wiążącym Radę, na którego wejście w życie Parlament będzie musiał 
wydać zgodę większością głosów całkowitej liczby członków. W chwili obecnej 
Perspektywy Finansowe nie są nawet wspomniane w Traktatach i jak dotąd przyjmowane 
były w ramach Porozumienia Międzyinstytucjonalnego. Art. 198 Traktatu WE wymaga 
jedynie zwykłej wiekszości głosów.  

44. Biorąc pod uwagę, iż Konstytucja przewiduje przyjmowanie aktu ustanawiającego 
Wieloletnie Ramy Finansowe (MFF) większością głosów wszystkich członków 
Parlamentu Europejskiego, a także iż następna Perspektywa Finansowa wybiegać będzie 
poza dzień wejścia w życie Konstytucji, sprawozdawca proponuje, aby Parlament 
wystąpił o:  

- układ dżentelmeński, w ramach następnego Porozumienia Instytucjonalnego, 
pozwalający na antycypowanie wszelkich kwestii związanych z Konstytucją

- lub klauzulę rewizyjną w p. IIA, aktywowaną z chwilą wejścia w życie Konstytucji, 
umożliwiającą PE korzystanie z nowych uprawnień legislacyjnych i budżetowych 
wypływających z Konstytucji. 
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Annex I

Million € at 2004 prices 

COMMITMENT 2006 (a) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Commission administrative expenditure

1. Sustainable growth 
1a. Competitiveness for growth and employment 1.125 1.290 1.390 1.490 1.580 1.680 1.770 1.870 11.070
1b. Cohesion for growth and employment  244 280 300 320 340 360 380 400 2.380

2. Preservation and management of natural resources 517 560 580 600 630 650 670 690 4.380
3. Citizenship, freedom, security and justice 335 410 450 490 540 580 620 670 3.760
4. The EU as a global partner 842 920 970 1.020 1.070 1.110 1.160 1.210 7.460

Other support administrative expenditure (b) 360

Administrative expenditure - Total 3.423 3.460 3.690 3.920 4.160 4.380 4.600 4.840 29.050

5. Administration (Other institutions, pensions and European schools) 3.436 3.675 3.815 3.950 4.090 4.225 4.365 4.500 28.620

Total administrative expenditure 6.859 7.135 7.505 7.870 8.250 8.605 8.965 9.340 57.670

(a)  2006 expenditure under the current financial perspective has been broken down according to the proposed new nomenclature for reference and to facilitate comparisons.
(b) Includes so-called 'mini budgets' under heading 2 'structural actions', and former so-called 'BA lines' in heading 3 'internal policies' and heading 4 'external actions'.

OVERVIEW OF THE FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013
INDICATIVE ESTIMATES FOR ADMINISTRATIVE EXPENDITURE
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Annex II
SOURCE OF FINANCING FOR EXISTING AND FUTURE AGENCIES

Heading 
2007-13 Budget item Name of Agency/Body Location Indicative financial 

programming 2006 (€ mn)

Existing agencies/bodies included in the EU Budget
1 1a 02 04 02 European Agency for the Evaluation of Medicinal Products London 27.1

02040201 Subsidy to titles 1 and 2 9.5
02040202 Subsidy to title 3 17.6
02040203 Special contribution for orphan medicinal products 4.0

2 1a 04 03 04 European Foundation for the improvement of living and working conditions Dublin 19.5
04030401 Subsidy to titles 1 and 2 12.0
04030402 Subsidy to title 3 7.5

3 1a 04 03 05 European Agency for Safety and Health at work Bilbao 13.2
04030502 Subsidy to titles 1 and 2 5.9
04030503 Subsidy to title 3 7.3

4 1a 06 02 01 European Aviation Safety Agency Köln 24.5
06020101 Subsidy to titles 1 and 2
06020102 Subsidy to title 3

5 1a 06 02 02 European Maritime Safety Agency Lisbon 19.5
06020201 Subsidy to titles 1 and 2 16.0
06020202 Subsidy to title 3 3.5
06020203 Antipollution vessels 20.0

6 1a 06 02 08 European Railway Agency for Safety and Interoperability Lille 14.5
06020801 Subsidy to titles 1 and 2 Valenciennes 11.1
06020802 Subsidy to title 3 3.4

7 1a 06 02 09 Galileo Supervisor Authority 3.5
06020901 Subsidy to titles 1 and 2 3.0
06020902 Subsidy to title 3 0.5

8 1a 09 03 05 European Agency for Networks and Information Security Greece 7.0
09030501 Subsidy to titles 1 and 2
09030502 Subsidy to title 3

9 1a 12 03 01 Office for Harmonization in the Internal Market (self-financed) Alicante pm
12030101 Subsidy to titles 1 and 2 pm
12030102 Subsidy to title 3 pm

10 1a 15 03 01 European Centre for the Development of Vocational Training Thessaloniki 16.4
15030103 Subsidy to titles 1 and 2 11.1
15030104 Subsidy to title 3 5.3

11 2 11 07 04 Community Fisheries Control Agency Vigo 5.2
11070401 Subsidy to titles 1 and 2
11070402 Subsidy to title 3

12 2 07 04 01 European Environment Agency Copenhagen 27.0
07040101 Subsidy to titles 1 and 2 14.0
07040102 Subsidy to title 3 13.0
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Heading 
2007-13 Budget item Name of Agency/Body Location Indicative financial 

programming 2006 (€ mn)
13 2 170405 Community Plant Variety Office (self-financed) Angers p.m.
14 3 17 03

03
European Centre for desease and control Sweden 14.3

1703030
1

Subsidy to titles 1 and 2 5.8
1703030
2

Subsidy to title 3 8.5

15 3 17 04
08

Food Safety Authority Parma 46.6
1704080
1

Subsidy to titles 1 and 2 32.5
1704080
2

Subsidy to title 3 14.1

16 3 18 02
03

European Agency for the management of operational cooperation 9.8
at the external borders

1802030
1

Subsidy to titles 1 and 2 2.3
1802030
2

Subsidy to title 3 7.4
17 3 18 04

05
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia/Fundamental rights
agency (to replace EUMC)

Vienna 8.8

1804050
1

Subsidy to titles 1 and 2 4.5
1804050
2

Subsidy to title 3 4.3
18 3 18 05

05
European Police College (CEPOL) UK 4.5

1805050
1

Subsidy to titles 1 and 2 1.4
1805050
2

Subsidy to title 3 3.2
19 3 18 06

04
Eurojust Den Hague 11.2

1806040
1

Subsidy to titles 1 and 2 7.7
1806040
2

Subsidy to title 3 3.5

20 3 18 07
01

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction Lisbon 12.0
1807010
1

Subsidy to titles 1 and 2 7.9
1807010
2

Subsidy to title 3 4.1

21 260104 Translation Centre for the bodies of the European Union Luxembourg Financed by charging translations
made for agencies

Sub-total including antipollution vessels and Special contribution for orphan medicinal
products

308.5

Sub-total 284.5
of which:                         Sub-heading 1a 145.2

Heading 2 32.2
Heading 3 107.2
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Heading 
2007-13 Budget item Name of Agency/Body Location Indicative financial 

programming 2006 (€ mn)

Other agencies/bodies not yet included in the EU Budget

22 3 EUROPOL: European Police Office

23 1a European Chemical Agency

24 1a Gender Equality Institute

25 3 European Migration Observatory

26 3 European Consumer Institute

EXECUTIVE AGENCIES (financed from appropriations of related programmes)

Existing 
27 1a 06010430 Intelligent Agency executive agency 5.0

28 3 17010430 Executive agency for health and consumer protection 5.8

29 15010430 Executive agency for education and culture 32.7
1a/3 15010430 25.4

09010430 7.3

Under consideration
30 1a TEN-T Executive Agency
31 1a Executive Agency for Competitiveness and Innovation programme

32 1a Executive Agency for Research

33 3 Executive Agency - Information Systems in Border Areas and Visas

34 4 Executive Agency for TAIEX

Other existing agencies financed from related programme appropriations

35 4 15 03 03 European Training Foundation Turin 19.0
15030301
15030302

4 190701
36 4 190702

4 190703
European Agency for Reconstruction Thessaloniki

Max. 8% of appropriations of operational 
expenditure in budget items (mandate 

expires end-2006)

Of which: Phare contribution to the European Training Foundation 2.5
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Annex III
Financial Perspective 2000-2006

Adjustment for enlargement and revision
Amount - € million- 1999 prices

April 2004 Adjustment for enlargement to 10 new Member States
2004 11 200
2005 13 813
2006 15 841

Total of commitments 2004-2006 30 774
April 2004 Revision: Ceiling of heading 3

2004 50
2005 190
2006 240

Total of commitments 2004-2006 480

Mobilisation of the flexibility instrument
Amount - € million- current prices

2000 Kosovo (R4) 200
2001 Serbia (R4) 200

2002 Fisheries ex-agreement w/Morocco and border regions 
(heading 4) 200

2003 Fisheries ex-agreement w/Morocco (heading 4) 12
2004

PDB + AL1 Irak (heading 4) 74

2005 Irak (heading 4) + Agencies (heading 3) 140
Total 826

Mobilisation of the Solidarity Fund 
(above the financial perspective ceilings)

Amount - € million- current prices
2002

Austria 134
Czech Republic 129
France 21
Germany 444

Total 2002 728
2003

Italy 47
Spain 9
Portugal 49

Total 2003 105
March 2004

France, Malta and Spain (Proposal from the Commission) 22
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