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W kontekście procesu rozszerzenia Unii Europejskiej, Parlament Europejski odgrywa nie 
tylko decydującą rolę polityczną, ale też istotną rolę w zakresie ustawodawstwa i budżetu.  
Dowodzi tego fakt, że Parlament Europejski udziela swojej zgody bezwzględną większością 
głosów posłów na każde przystąpienie nowego Państwa Członkowskiego (art. 49 Traktatu o 
Unii Europejskiej). Głosowanie w sprawie procedury zgody dla Bułgarii i Rumunii 
(sprawozdania Van Ordena i Moscovicia) zostało zaplanowane na pierwszą sesję plenarną w 
kwietniu 2005 r. Zgoda Parlamentu jako ramienia władzy budżetowej jest również wymagana 
w odniesieniu do aspektów finansowych.

1. Tło

W lutym 2004 r. Komisja przyjęła wewnętrzny komunikat1 w sprawie koperty finansowej 
w kontekście negocjacji dotyczących przystąpienia Bułgarii i Rumunii. Parlament został 
poinformowany o tym komunikacie w piśmie komisarza Verheugena, z dnia 4 marca 2004 r., 
który ogłosił, że „wspólne stanowisko w obszarach rolnictwa, polityki regionalnej oraz 
postanowień finansowo-budżetowych” zostanie przedstawione na szczycie wiosennym 
(2004). Ponadto, zasugerowano ścisłą współpracę dotyczącą roli Parlamentu Europejskiego 
jako ramienia władzy budżetowej. 

„Przygotowanie dalszego udanego rozszerzenia Unii Europejskiej do 27 Państw Członkowskich
oczywiście w znacznym stopniu zależy od wsparcia Parlamentu Europejskiego, szczególnie tam, gdzie 
pojawiają się zagadnienia finansowe w świetle roli Parlamentu jako jednego z ramion władzy 
budżetowej Unii. W związku z tym z niecierpliwością oczekuję ścisłej współpracy z Parlamentem 
w zakresie tych zagadnień i jestem pewny, że dotychczasowe wsparcie Parlamentu Europejskiego, 
a szczególnie jego komisji, będzie kontynuowane".

W marcu 2004 r. Komitet Stałych Przedstawicieli przyjął projekty Komisji w sprawie pakietu 
finansowego dla Bułgarii i Rumunii, w których stwierdzono, co następuje:

„Rada przypomina, że dyskusje lub uzgodnienia w sprawie przyszłych reform polityk lub nowej 
perspektywy finansowej nie powinny stanowić przeszkody w prowadzeniu i zakończeniu negocjacji 
akcesyjnych z Bułgarią i Rumunią, ani nie powinny być przesądzone wynikiem tych negocjacji".

Ta propozycja projektu obejmuje tylko wydatki na rolnictwo, polityki strukturalne, polityki 
wewnętrzne i administrację na lata 2007-2009. Środki na zobowiązania odpowiadają 
projektowi Komisji i wynoszą 15 396 mld euro, podczas gdy środki na płatności wynoszą 
9 056 mld euro. Postanowienia te zostaną włączone do traktatu akcesyjnego, który ma zostać 
podpisany w dniu 26 kwietnia 2005 r.

Obecna Perspektywa Finansowa według planu wygaśnie w dniu 31 grudnia 2006 r. Ponieważ 
Komisja przedstawiła projekt nowej Perspektywy Finansowej obejmujący okres od 1 stycznia 
2007 r., a negocjacje między Państwami Członkowskimi zmierzające do określenia 
wspólnego stanowiska są w trakcie, można założyć, że ciągłość Perspektywy Finansowej 
zostanie zachowana. Jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumienie, obecna Perspektywa 
Finansowa zostanie przedłużona zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego 

  
1 SEC(2004)160 wersja ostateczna 
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z dnia 6 maja 1999 r. i będzie mieć zastosowanie od dnia przystąpienia Bułgarii i Rumunii 
dniu 1 stycznia 2007 r.

Przedstawiony przez Komisję projekt nowej Perspektywy Finansowej jest oparty na 
scenariuszu dla 27 Państw Członkowskich, podczas gdy wszystkie porównania z rokiem 2006 
opierają się na schemacie UE-25 i mimo że pułap wydatków na rolnictwo został ustalony 
tylko dla 25 Państw Członkowskich. Projekt Komisji włącza pakiet finansowy uzgodniony 
dla dwóch państw kandydujących do ogólnej kwoty na podstawie założenia, że Bułgaria 
i Rumunia będą Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej począwszy od roku 2007.

Według Komisji, część środków na zobowiązania związanych z przystąpieniem Bułgarii
i Rumunii (jak wskazano w zacienionych miejscach notatki 43 rev), zostanie włączona do 
traktatów akcesyjnych, podczas gdy pozostałe środki, niewyodrębnione, włączone do projektu 
Komisji, są orientacyjne i niejasne. Te „środki negocjowane w trakcie odpowiednich 
konferencji akcesyjnych” są przewidziane na okres trzech lat (2007-2009).

Rada w swoim wspólnym stanowisku1 potwierdza, że „wyodrębnione kwoty przewidziane na 
działania strukturalne, rozwój obszarów wiejskich, bezpieczeństwo jądrowe (wycofanie 
z eksploatacji elektrowni atomowej Kozłoduj) oraz urządzenia transmisyjne, stanowią kwoty 
stałe".

2. Związek z Perspektywą Finansową 

Sprawozdawca uważa, że przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie traktatu 
akcesyjnego, Parlament Europejski powinien podjąć decyzję na temat łącznych kwot 
dotyczących przystąpienia Bułgarii i Rumunii, ponieważ koszt ten będzie stanowić część ram 
finansowych 2007-2013. Kwoty związane z tymi dwoma krajami przystępującymi do UE 
obejmują dwa składniki:

a) kwoty zawarte w traktacie akcesyjnym (tabela 1)

b) kwoty szacunkowe dla Bułgarii i Rumunii na lata 2007-2013 (tabela 2)

Tabela 1: kwoty, jakie mają zostać zawarte w traktacie: Środki na zobowiązania związane z przystąpieniem 
Bułgarii i Rumunii 

2007 2008 2009 Ogółem 
2007-2009

1. ROLNICTWO
1. A (a)
1. B (b) 760 1 014 1 267 3 041

2.  DZIAŁANIA STRUKTURALNE 
(c)

Fundusze Strukturalne
Fundusz Spójności

1 938
777

1 161

2 731
1 570
1 161

3 605
2 444
1 161

8 274

  
1 ELARG39, 7304/04 z dnia 18 marca 2004 r.
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3. POLITYKI WEWNĘTRZNE 112 97 83 292

Tworzenie instytucji (e)
Bezpieczeństwo jądrowe (e)

42
70

27
70

13
70

8. REKOMPENSATA (g) 419 191 189 799
OGÓŁEM 3 229 4 033 5 144 12 406

(a) – Zobowiązania na bezpośrednie płatności na rolnictwo i wydatki rynkowe stanowią kwoty szacunkowe oparte 
na dotychczasowym dorobku, postanowieniach wynegocjowanych w rozdz. 7 negocjacji akcesyjnych 
i prognozach rynkowych dostępnych w czasie przygotowywania projektu przez Komisję w lutym 2004 r.

(b) Wyodrębniona została koperta na rozwój obszarów wiejskich (część gwarancyjna EFOGR).  Ma być ona 
realizowana w okresie trzech lat. Komisja w swoim projekcie założyła, że kwota ta pozostanie stabilna w latach 
2010-2013.

(c) – Koperta na działania strukturalne (w tym sekcja orientacji EFOGR i program IFOP) jest w trakcie negocjacji 
na lata 2007-2009. Ma być ona realizowana w okresie trzech lat.  Komisja w swoim projekcie założyła, że środki 
na lata 2010-2013 będą równe 4,0% PKB (zgodnie z treścią notatki 25 przekazanej tymczasowej grupie Rady).

(d) – Brak wyodrębnionych kopert. Kwoty włączone do odpowiednich projektów legislacyjnych uwzględniają 
udział 27 Państw Członkowskich.

(e) - Kwoty przeznaczone na tworzenie instytucji i bezpieczeństwo jądrowe (Kozłoduj) zostały uzgodnione 
podczas odpowiednich konferencji akcesyjnych.

(f) - Nie przeznaczono żadnych kwot na koszty administracyjne związane z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii. 
Kwoty na koszty administracyjne w projekcie Komisji obejmują wartości szacunkowe dodatkowych kosztów 
administracyjnych wynikających z ich przystąpienia. 

(g) - Kwoty na przepływy pieniężne i instrumenty Schengen zostały uzgodnione podczas odpowiednich 
konferencji akcesyjnych

Tabela 2: Szacunkowe kwoty ogólne przeznaczone dla Bułgarii i Rumunii (w tym na rolnictwo) w Perspektywie 
Finansowej 2007-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem 
2007-2013

Rolnictwo 1 141 1 990 2 342 2 437 2 528 2 726 2 915 16 079

Działania strukturalne 1 938 2 731 3 605 3 618 3 630 3 688 3 748 22 957
Polityki wewnętrzne 444 434 426 481 537 592 648 3 562

Administracja 96 125 125 133 140 147 154 919

Rekompensaty 419 191 189
Łączne środki na 
zobowiązania

4 038 5 471 6 687 6 669 6 834 7 153 7 465 44 316

Sprawozdawca uważa, że wpływ „kwot związanych z rozszerzeniem” na następną 
Perspektywę Finansową powoduje szereg następujących problemów instytucjonalnych 
i budżetowych:
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- problemy podziału uprawnień między Parlamentem Europejskim i Radą w zakresie ich 
kompetencji jako władzy budżetowej,

- problemy związane z klasyfikacją dotyczącą charakteru wydatków (wydatków 
obowiązkowych i wydatków nieobowiązkowych),

- związek między rozszerzeniem i ogólnymi negocjacjami w sprawie Perspektywy 
Finansowej.
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2. Analiza

2.1 Uprawnienia

Jednostronna decyzja Rady w sprawie pakietu finansowego dla Bułgarii i Rumunii 
w oczywisty sposób pomija uprawnienia Parlamentu jako części władzy budżetowej.

Parlament Europejski może zaakceptować tę zmianę klasyfikacji tylko jeżeli Rada 
zaakceptuje właściwe konsultacje w sprawie ogólnego kosztu związanego z rozszerzeniem 
dla przystąpienia Bułgarii i Rumunii.

Sprawozdawca podkreśla, że Parlament Europejski nie jest gotowy na to, by naruszano jego 
prawa.  W związku z tym sprawozdawca będzie bronić uprawnień budżetowych PE 
przyznanych mu mocą Traktatu oraz Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 
1999 r., w procesie rozszerzenia, a dokładniej w kontekście zbliżającej się procedury zgody.

W celu zdefiniowania swojego stanowiska, sprawozdawca pragnie przypomnieć następujące 
zagadnienia:

- zgadzając się na dorobek, kraje przystępujące zaakceptowały również procedurę 
budżetową określoną w art. 272 Traktatu o Unii Europejskiej, w której do Parlamentu 
Europejskiego należy ostateczna decyzja w sprawie wszystkich wydatków 
nieobowiązkowych.

- Rada powinna być świadoma, że włączenie do traktatu akcesyjnego danych liczbowych 
wynikających z jednostronnej decyzji stanowi naruszenie uprawnień budżetowych PE i 
przeczy klasyfikacji uzgodnionej w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 6 maja 
1999 r.

- przed udzieleniem swojej zgody na kolejne rozszerzenie, Parlament Europejski powinien 
dać zgodę na pakiet finansowy; w przeciwnym razie Parlament mógłby zagrozić 
instytucjonalnej równowadze miedzy dwoma ramionami władzy budżetowej i osłabić jej 
przyszłą pozycję.

Nadanie większej przejrzystości środkom związanym z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii to 
nie tylko kwestia przejrzystości w odniesieniu do podatników i parlamentów krajowych, które 
muszą ratyfikować traktat, ale też konieczność, jeżeli władza budżetowa nie uchwali żadnych 
ram finansowych na okres po 2006 r.

Sprawozdawca zwraca uwagę, że jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumienie, art. 26 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego1 przewiduje kontynuację obecnej Perspektywy 
Finansowej w braku uzgodnień w ramach władzy budżetowej:

26. 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 o ile istniejąca perspektywa finansowa nie została wyraźnie wypowiedziana przez 
jedną ze stron niniejszego Porozumienia, pułapy w odniesieniu do ostatniego roku objętego 

  
1 Dz.U. C172 z 18.06.1999, str.1
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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.

W ramach takiego scenariusza, tylko kwoty włączone do Traktatu będą gwarantowane, 
ponieważ wszystkie inne wydatki obowiązkowe (czyli kwoty przeznaczone na polityki 
wewnętrzne i administrację) będą negocjowane w ramach maksymalnej stopy wzrostu 
wydatków nieobowiązkowych i procedury rocznej.

2.2 Klasyfikacja

Jeżeli zostanie zastosowana ta sama procedura, co przy poprzednim rozszerzeniu, wówczas 
traktat akcesyjny dla Bułgarii i Rumunii będzie zawierać załącznik z postanowieniami 
finansowymi, wskazanymi w tabeli a). Zgodnie z obecnymi uzgodnieniami zawartymi 
w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 6 maja 1999 r., wszystkie te środki stanowią 
wydatki nieobowiązkowe, w związku z którymi ostateczna decyzja należy do Parlamentu. Po 
włączeniu ich do traktatu jako prawa pierwotnego, staną się wydatkami obowiązkowymi na 
okres trzech lat (2007-2009). 

Jeśli chodzi o kwoty na rolnictwo (bieżąca pozycja 1a wydatki obowiązkowe: wydatki 
rynkowe i płatności bezpośrednie), do traktatu nie zostanie włączona żadna kwota, ale będą 
one stanowić część kosztów rozszerzenia. Wydatki na rolnictwo dla Bułgarii i Rumunii 
zostaną umieszczone na szczycie „pułapu brukselskiego” i będą traktowane jako kwoty 
„gwarantowane” dla Bułgarii i Rumunii.

Jeżeli ta hipoteza się potwierdzi, wówczas „wyodrębnione” środki z notatki nr 43rev 
wskazują, że wydatki nieobowiązkowe, ostateczna decyzja w sprawie których do Parlamentu 
należy, stałyby się wydatkami obowiązkowymi na mocy traktatu akcesyjnego, tylko w drodze 
decyzji Rady;

2.3 Wpływ na całość negocjacji

Sprawozdawca uważa, że istnieje automatyczny związek pomiędzy zdefiniowaniem potrzeb 
Bułgarii i Rumunii po roku 2007 oraz negocjacjami w sprawie tekstu następnej Perspektywy 
Finansowej na okres zaczynający się w 2007 r. Przedstawiony przez Komisję projekt 
Perspektywy Finansowej 2007-2013 dla Unii Europejskiej 27 Państw Członkowskich oparty 
na założeniu, że Bułgaria i Rumunia przystąpią do UE w styczniu 2007 r. „jeżeli będą 
gotowe” jest mylący ponieważ:

- zmienia charakter wydatków poprzez wprowadzenie wydatków nieobowiązkowych do 
traktatu; stają się one „stałymi wydatkami” i jako takie zostają wcielone do wydatków 
obowiązkowych;

- sprawia, że koszt rozszerzenia traci przejrzystość;

- omija uprawnienia budżetowe Parlamentu, który powinien udzielić swojej zgody na pakiet 
finansowy rozszerzenia w odniesieniu do postanowień Traktatu i Porozumienia 
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międzyinstytucjonalnego;
- stanowi pozytywną dyskryminację na rzecz Bułgarii i Rumunii przez „wyodrębnioną” 

część Perspektywy Finansowej, poprzez zabezpieczenie finansowania tych dwóch krajów 
(do 2009 r.), z którego pozostałe 25 Państw Członkowskich nie będą mogły korzystać, 
ponieważ ramy finansowe są nadal w trakcie negocjacji.

3. Możliwości

Sprawozdawca uważa, że ważne jest poszanowanie równowagi instytucjonalnej.

Zgodnie z projektem Komisji1 i art. 8 dokumentu Rady 2, który stwierdza, że „Rada będzie 
właściwie informować Parlament Europejski o aspektach budżetowych w odniesieniu do 
zakończenia negocjacji akcesyjnych z Bułgarią i Rumunią" uważa on, że.

Sprawozdawca jest zdania, że przez rozpoczęciem procedury zgody Parlamentu 
Europejskiego: 

- należy włączyć do Traktatu decyzję władzy budżetowej w sprawie pakietu finansowego 
na potrzeby rozszerzenia,

- należy zapewnić zrozumienie, że w negocjacjach w sprawie Perspektywy Finansowej po 
roku 2006 konieczna jest gwarancja większej przejrzystości w odniesieniu do kwot 
przeznaczonych na rozszerzenie (UE-25 + UE-2). 

Reasumując, jeżeli komisja tymczasowa podziela poglądy sprawozdawcy, powinna ona 
zwrócić się z prośbą do Komisji Budżetowej o podjęcie koniecznych kroków wraz z Radą 
prowadzących do zorganizowania szczególnych rozmów trójstronnych w celu osiągnięcia 
porozumienia w sprawie kosztu budżetowego następnego rozszerzenia przed udzieleniem 
zgody przez Parlament Europejski.

  
1 SEC(2004) 160 wersja ostateczna
2 ENLARG 39 - 7304/04
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Załącznik

Doświadczenia poprzedniego rozszerzenia

• Podczas Rady Europejskiej z Kopenhagi w dniach 12 i 13 grudnia 2003 r., przedstawiciele
rządów Państw Członkowskich uzgodnili pakiet finansowy dla dziesięciu państw 
kandydujących;

• Załącznik do wniosków Rady Europejskiej zawierał tabelę zatytułowaną „Maksymalne 
środki na zobowiązania na lata 2004-2006 związane z rozszerzeniem dla dziesięciu 
nowych Państw Członkowskich”, w którym określone zostały kwoty na pozycje 1, 2, 3 
i 5.

• Tabela ta miała zostać włączona do traktatu akcesyjnego jako załącznik XV 
z następującym tekstem: „Rada Europejska zaprasza Komisję, aby uwzględniła ona te 
wydatki w swoim projekcie w celu dostosowania perspektywy finansowej, która ma zostać 
przyjęta przez Parlament Europejski i Radę zgodnie z ust. 25 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie dyscypliny budżetowej 
i poprawy procedury budżetowej"; 

• Komisja Budżetowa uważała, że mimo iż załącznik odzwierciedlał wynik decyzji podjętej 
przez Państwa Członkowskie podczas Rady Europejskiej z Brukseli (październik 2002 r.) 
i Kopenhagi (grudzień 2002 r.), tj. na najwyższym poziomie politycznym Unii, decyzja ta 
nie miała mocy prawnej w odniesieniu do zasad zawartych w Traktacie (art. 272) jeżeli 
była zaakceptowana tylko przez jedno ramię władzy budżetowej;

• Uważała również, że nie istnieje żaden automatyczny związek między traktatem 
akcesyjnym i dostosowaniem Perspektywy Finansowej, dla której konieczne są specjalne 
procedury;

• Po przeprowadzeniu trzech rozmów trójstronnych (27 marca, 1 kwietnia, 7 kwietnia 
2003 r.), w wyniku których władza budżetowa uzgodniła:

• dane liczbowe, jakie miały zostać wprowadzone do załącznika XV traktatu akcesyjnego,

• dostosowanie Perspektywy Finansowej zgodnie z art. 25 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r., które uwzględniłoby rozszerzenie1

,

• weryfikację Perspektywy Finansowej2 (480 mln euro dla pozycji 3) w celu 
przystosowania ustawodawstwa do rozszerzenia.

  
1 A5-117/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r.
2 A5-0067/2004; A5-0069/2004
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