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A. UWAGI OGÓLNE

Dnia 8 lipca Coreper przyjął stanowisko w sprawie PB 2011, które ma zostać 
oficjalnie zatwierdzone przez Radę w połowie sierpnia, po upływie okresu konsultacji 
z parlamentami narodowymi. Sprawozdawczymi zauważa, że mimo nowej sytuacji 
proceduralnej i instytucjonalnej spowodowanej Traktatem z Lizbony Rada niechętnie 
uwzględnia priorytety przedstawione przez Parlament Europejski dla budżetu na 2011 
r.  W rezultacie rozmowy trójstronne przeprowadzone dnia 30 czerwca ujawniły 
rozbieżności między oboma organami władzy budżetowej i nie pozostawiły zbyt 
wiele miejsca na potencjalne kompromisy. 

Tytułem przypomnienia: upoważnienie delegacji PE do rozmów trójstronnych 
obejmowało następujące zagadnienia o szczególnym znaczeniu:
 konsekwencje budżetowe europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej;

 konsekwencje budżetowe strategii UE 2020;

 programy dotyczące młodzieży;

 stabilność finansowa i wykonalność działu 1a, z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych przez Traktat z Lizbony;

 dział 4, w tym utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych;

 ograniczone marginesy w PB 2011 i konieczność zmiany aktualnie 

obowiązujących WRF.

Rada przedstawiła kilka przesłań politycznych, które znalazły odzwierciedlenie w jej 
stanowisku w sprawie PB na 2011 r.:
 budżet na 2011 r. powinien się charakteryzować dyscypliną budżetową, którą 

należy rozumieć jako dalsze zmniejszanie środków;

 należy zwiększyć rezerwy, aby umożliwić polityczną ewolucję UE i 

finansowanie nieprzewidzianych wydatków;

 kwota środków na płatności powinna być ściśle monitorowana i ograniczana

Jeśli chodzi o ogólne kwoty Rada przegłosowała redukcję środków na zobowiązania 
w PB na 2011 o 788 mln EUR we wszystkich działach, zmniejszając stopę wzrostu w 
stosunku do budżetu na 2010 r. do zaledwie 0,21% (w porównaniu do już 
ograniczonej stopy wzrostu zaproponowanej przez Komisję i wynoszącej 0,77%). 

Po stronie płatności Rada przegłosowała powtarzającą się obecnie redukcję we 
wszystkich działach, proponując ogólne zmniejszenie o 3,6 mld EUR, co daje w 
rezultacie kwotę 126 538 mln EUR. Stanowisko Rady powoduje zatem różnicę 
pomiędzy środkami na zobowiązania (ŚZ) i środkami na płatności (ŚP) rzędu ponad 
15 mld EUR.
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B. Opis sytuacji w poszczególnych działach

Stanowisko Rady

Różnica w porównaniu 
z

PB 2011
(kwota)

Różnica w porównaniu z 
budżetem 2010

(łącznie z BK 1 i 2) (%)Dział

Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

Margines 
poniżej 

aktualnych 
ram finans.

1. Zrównoważony wzrost

1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia 12 890 302 270 11 218 574 170 -46 550 000 -841 140 000 -10.25 -1.10 96 697 730

Europejski Fundusz Dostosowania do 
Globalizacji 500 000 000 0 0 -50 000 000

Razem 1a 13 390 302 270 11 218 574 170 -46 550 000 -891 140 000 -9.91 -1.10 96 697 730

1b. Spójność na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia 50 970 093 784 41 465 796 740 0 -1 075 000 000 +3.21 +13.97 16 906 216

Razem 1 (łącznie z EFG) 64 360 396 054 52 684 370 910 -46 550 000 -1 966 140 000 +0.17 +10.39 113 603 946

2. Gospodarowanie zasobami 
naturalnymi i ich ochrona 59 011 601 738 57 314 977 696 -474 646 651 -820 707 600 -0.82 -1.41 1 326 398 262

w tym wydatki związane z rynkiem i 
płatności bezpośrednie 43 277 214 300 43 181 073 758 -470 187 600 -475 687 600 -1.24 -1.19 1 189 375 700

3. Obywatelstwo, wolność, 
bezpieczeństwo i sprawiedliwość

3a. Wolność, bezpieczeństwo 
i sprawiedliwość

1 124 342 740 802 963 740 -10 910 000 -49 610 000 +11.71 +8.72 81 657 260

3b. Obywatelstwo 667 977 000 619 674 000 +160 000 -19 305 000 0 -6.02 15 023 000

Ogółem 3 1 792 319 740 1 422 637 740 -10 750 000 -68 915 000 +7.04 +1.77 96 680 260

4. UE jako partner na arenie 
międzynarodowej

8 265 929 377 7 010 864 867 -93 740 000 -387 899 000 +4.74 -7.00

Rezerwa na pomoc nadzwyczajną 253 860 000 0 0 -203 000 000 +2.00 -100.00

Ogółem 4 8 519 789 377 7 010 864 867 -93 740 000 -590 899 000 +4.65 -9.98 164 070 623

5. Administracja 8 093 227 556 8 094 282 556 -162 146 733 -162 146 733 +2.47 +2.49

SUMA CAŁKOWITA 141 777 334 465 126 527 133 769 -787 833 384 -3 608 808 333 +0.22 +2.91 2 023 525 535

Środki na płatności, jako % DNB 1.02

1. Dział 1a „Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia”

Rada zmniejsza środki na zobowiązania o 43,5 mln EUR, a środki na płatności o 889 
mln EUR (odpowiednio redukcja o 0,3% i 7,3% w porównaniu z PB 2011). Cięcia te 
dotyczą głównie kilku dziedzin polityki bezpośrednio związanych z europejskim 
ożywieniem gospodarczym, pobudzaniem konkurencyjności i zachęcaniem do 
większej mobilności: przedsiębiorstwa (-9,7 mln w ŚZ i -102,4 mln w ŚP), 
zatrudnienie i sprawy społeczne (-1,65 mln w ŚZ i -63,551 mln w ŚP), mobilność i 
transport (-8,5 mln w ŚZ i -130,0 mln w ŚP), badania naukowe (-9,2 mln w ŚZ i -
344,7 mln w ŚP), energetyka (-0,9 mln w ŚZ i -29,0 mln w ŚP), edukacja i kultura (-
2,9 mln w ŚZ i -136,42 mln w ŚP) oraz społeczeństwo informacyjne i media (-8,3 mln 
w ŚZ i -67,9 mln w ŚP).
                                               
1 W tym redukcja o 50 mln EUR w środkach na płatności na EFG. 
2 W tym redukcja o 100 mln EUR w środkach na płatności na program „Ludzie”. 
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Należy zauważyć, że obcięto ŚP w programie „Progress”, „Marco Polo II” i 7. PR 
(7,45 mln EUR w programie „Progress”, 9 mln EUR w „Marco Polo II” i prawie 400 
mln EUR w 7. PR).  

Co najważniejsze, pozycje budżetu finansujące dziedziny takie jak młodzież, 
edukacja i mobilność, które stanowią priorytety PE, uległy drastycznym cięciom w 
ŚP: EURES (Europejskie Służby ds. Zatrudnienia) o 1 mln EUR, Erasmus Mundus o 
8 mln EUR, program „Uczenie się przez całe życie” o 25,5 mln EUR i program 
„Ludzie” o 100 mln EUR.

2. Dział 1b „Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia”

Stanowisko Rady w sprawie PB nie zmienia wniosku Komisji w zakresie środków na 
zobowiązania. Pozostają one na poziomie 50 970 mln EUR (+3,2% w porównaniu z 
2010 r.), z których 39 891,5 mln EUR przeznaczono na fundusze strukturalne (EFRR 
i EFS) – kwota podobna do tej z 2010 r. – i 11 078,6 mln EUR na Fundusz Spójności.

Stanowisko w sprawie środków na zobowiązania jest zupełnie zgodne z alokacją 
środków określoną w WRF, biorąc pod uwagę dostosowanie techniczne do ram 
finansowych na 2011 r. (wzrost o 336 mln EUR), zgodnie z pkt 17 PMI.

Z drugiej strony Rada przyjęła restrykcyjne podejście jeśli chodzi o płatności, które 
zredukowano o 1 075 mln EUR w stosunku do szacowanych przez Komisję potrzeb w 
zakresie płatności na 2011 r. i które Parlament Europejski3 już uznał za 
prawdopodobnie zaniżone. Połowa tych cięć (560 mln EUR) dotyczy środków z 
poprzedniego okresu programowania, a przede wszystkim zakończenia projektów z 
Funduszu Spójności na lata 2000-2006. Jeśli chodzi o środki na aktualny okres 
planowania 2007-2013, główna redukcja dotyczy płatności przeznaczonych na 
zakończenie realizacji celu „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego –
Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” (-328 mln EUR).

Takie podejście nie uwzględnia ani powolnego startu programu na początku okresu 
2007-2013, który będzie w związku z tym musiał znacznie przyspieszyć, zwłaszcza w 
2011 r., ani następujących okoliczności, przywołanych w wyżej wymienionym 
upoważnieniu Parlamentu do rozmów trójstronnych, które także apelowało o  
ambitniejszy wzrost środków na płatności:
 ostatnie zmiany legislacyjne, mające zwłaszcza na celu ułatwienie zarządzania 

finansowaniem UE i przyspieszenie inwestowania; 
 rok 2011 będzie pierwszym pełnym rokiem, w którym zatwierdzane będą 

wszystkie systemy zarządzania i kontroli, co jest warunkiem płatności 
zaliczkowych; oznacza to, że realizacja programów osiągnie właściwe tempo, 

                                               
3 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia do rozmów 
trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2011 (A7-0183/2010).
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ponieważ dokonano już wyboru projektów na ponad 93 mld czyli 27% wszystkich 
środków finansowych na ten okres, na koniec marca 2010 r.; 

 oczekuje się, że w 2011 r. kontynuowane będzie zamykanie programów na lata 
2000-2006, co wymaga dokonania płatności końcowych, lecz również uwolnienia 
pewnych zasobów w celu przyspieszenia realizacji programów na lata 2007-2013.

Można zatem uznać za niepokojące obcięcie płatności o 1 075 mln EUR 
proponowanych we wniosku Komisji, co ogranicza stopę wzrostu środków w 2011 r. 
do 13,9%, dając kwotę 41 466 mln EUR.  Należy niemniej jednak zauważyć, że 
projekt oświadczenia w sprawie procedury szczególnej dotyczącej środków na 
płatności w ramach działu 1b4 jest zupełnie zgodny ze stanowiskiem Parlamentu 
przedstawionym w upoważnieniu do rozmów trójstronnych.

3. Dział 2 – „Gospodarowanie zasobami naturalnymi i ich ochrona”

Stanowisko Rady polegające na wykorzystaniu rolnictwa jako rezerwy na 
zaspokajanie innych zobowiązań znalazło potwierdzenie, gdyż dokonano 
oszczędności w wysokości 474 mln EUR w ŚZ i 820 mln EUR w ŚP. Można już 
przewidzieć, że rezerwa utworzona dzięki tym posunięciom (1 326,4 mln EUR) 
posłuży do sfinansowania innych priorytetów UE. Stało się tak już czterokrotnie w 
ubiegłych latach (możliwe było ustalenie budżetów rocznych jedynie w drodze 
wykorzystania istniejących marginesów w różnych działach wieloletnich ram 
finansowych lub dokonania przeglądu, o którym mowa w pkt 23 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. z wykorzystaniem dostępnych rezerw 
w pułapach działów). 

Powstała dzięki cięciom w dziale 2 niewielka sztuczna rezerwa bardzo utrudnia UE 
właściwą reakcję na kryzysy rynkowe, choroby zwierząt, wahania rynkowe i 
niespodziewane wydarzenia na świecie.  

Jeśli chodzi o poważne redukcje środków na płatności (820 mln EUR, w tym 98 mln 
EUR na rozwój obszarów wiejskich i 38 mln EUR na LIFE+), to mogą one zagrozić 
wykorzystaniu środków na zobowiązania także w 2011 r.: w rzeczywistości, aby 
dysponować wystarczającymi środkami na zaspokojenie płatności wynikających z 
dotychczasowych zobowiązań (i uniknąć ryzyka opóźnienia w płatnościach i 
związanych z tym kosztów), jednostka finansowa Komisji najpierw alokuje środki na 
płatności, aby pokryć wydatki wynikające z już zaciągniętych zobowiązań prawnych, 
których termin płatności przypada na 2011 r. (płatności okresowe i ostateczne), gdyż 
ogólna wartość faktycznie podpisanych zobowiązań będzie niższa niż kwota środków 
na zobowiązania w budżecie. Poważne cięcia płatności mogą ewentualnie zachęcić 
jednostki finansowe do spowolnienia tempa podpisywania nowych zobowiązań 
prawnych, zwłaszcza w ostatnim kwartale roku.

Należy zauważyć, że udział wydatków na WPR w budżecie UE stale spada od prawie 
                                               
4 Przedłożenie i niezwłoczne rozpatrzenie projektu budżetu korygującego, jeżeli środki na płatności nie 
wystarczą na pokrycie potrzeb.
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75% w 1985 r. do prognozowanych 39,3% w 2013 r., a spadek wydatków 
budżetowych na środki rynkowe jest jeszcze wyraźniejszy, z 74% całkowitych 
wydatków na WPR w 1992 r. do mniej niż 10% obecnie. 

Należy także podkreślić, że polityczne znaczenie wspólnej polityki rybołówstwa 
(WPRyb) nie znajduje odpowiedniego odzwierciedlenia w PB 2011, a stanowisko 
Rady pogarsza sytuację, zdecydowanie redukując ŚP w pozycjach finansujących 
Europejski Fundusz Rybacki (o 95 i 44 mln EUR). 

4. Dział 3a „Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość”

W swych konkluzjach dotyczących wytycznych budżetowych na 2011 r. jedyny 
komentarz Rady dotyczący działu 3a przypominał „o znaczeniu przydzielenia 
wystarczających zasobów na takie polityki UE, jak polityka imigracyjna”. Niemniej 
jednak, jej najważniejsze cięcia w środkach na płatności (25,65 mln EUR z kwoty 
41,25 mln EUR) dotyczą trzech głównych funduszy realizujących politykę 
imigracyjną (Fundusz Granic Zewnętrznych, Europejski Fundusz na rzecz Integracji 
Obywateli Państw Trzecich i Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów), powodując 
redukcję o 7,37% w stosunku do PB 2011.

Główna redukcja w ŚZ (o 1 mln EUR, co stanowi zmniejszenie o 18,52%) dotyczy 
programu „Prince” (działania informacyjne związane z ustanowieniem obszaru 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, takie jak wewnętrzne strony 
internetowe, wydarzenia o charakterze publicznym, produkty z dziedziny 
komunikacji, badania Eurobarometru itp.). Prowokuje to pytania o powodzenie 
programu sztokholmskiego, zwłaszcza wobec niedawnych wstępnych konkluzji Rady 
w sprawie planu działania Komisji na rzecz realizacji programu sztokholmskiego, w 
których Rada stwierdza, że „niektóre z działań proponowanych przez Komisję nie 
odpowiadają programowi sztokholmskiemu, a inne – ujęte jednak w tym programie –
nie pojawiają się w komunikacie Komisji” oraz apeluje „do wszystkich odnośnych 
stron o dopilnowanie należytej realizacji wszystkich koniecznych środków i działań, 
które wynikają z programu sztokholmskiego (w tym środków i działań, które nie 
figurują we wspomnianym komunikacie Komisji)”.

Odnośnie do SIS II, w przypadku którego Parlament opowiadał się za zatrzymaniem 
funduszy w rezerwie, Rada nie dokonuje zmian w ŚZ i proponuje tylko redukcję 
płatności o 11,9% (-2,5 mln EUR).

5. Dział 3b „Obywatelstwo”

Jedyny zaproponowany przez Radę wzrost środków w całym PB 2011 dotyczy 
nowego działania przygotowawczego (4 mln EUR) na ochronę miejsc pamięci w 
Europie, takich jak obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Ta nowa pozycja w 
budżecie równoważy redukcję ŚZ na instrument finansowy ochrony ludności 
(redukcja o 2,1 mln EUR, czyli spadek o ponad 11%). 
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Jeśli chodzi o ŚP główne cięcia dotyczą działań UE w dziedzinie zdrowia (-8,1 mln 
EUR, spadek o prawie 23%) i program „Kultura 2007-2013” (-3,85 mln EUR).

Ogółem, w porównaniu do PB 2011 Rada redukuje płatności o 19,3 mln EUR (-
3,02%) i zwiększa płatności o 1,65 mln EUR (+0,25%).

6. Dział 4 „UE jako partner na arenie międzynarodowej”

Rada zamierza utworzyć rezerwę w tym dziale, w celu stawiania czoła potencjalnym 
kryzysom w krajach trzecich. W porównaniu z PB 2011 (70,3 mln EUR) rezerwa 
wzrasta do kwoty 164 mln EUR.
Aby umożliwić taki wzrost rezerwy proponowane cięcia w wysokości prawie 94 mln 
EUR dotykają głównie:

 wydatków operacyjnych instrumentów na rozszerzenie/współpracę przygraniczną 
z krajami przystępującymi (-52 mln EUR): takie podejście budzi wątpliwości 
ponieważ wszystkie strony zgadzają się, że 2011 r. będzie kluczowym rokiem dla 
wszystkich krajów znajdujących się na różnych etapach procedury akcesyjnej. W 
PB 2011 Komisja zapronowała raczej wzrost ŚZ o ponad 13% na rozszerzenie, co 
PE przyjął z zadowoleniem w rezolucji w sprawie upoważnienia do rozmów 
trójstronnych;

 wydatki na administrację i zarządzanie: redukcja o 24,65 mln EUR, z czego 16 
mln EUR z instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju, 4,75 mln 
EUR z IPA, 1,2 mln EUR z ENPI, 1,2 mln EUR z instrumentu na rzecz 
stabilności, 1 mln EUR z instrumentu finansowego na rzecz wspierania 
demokracji i praw człowieka na świecie i 0,5 mln EUR ze środków na pomoc 
humanitarną. Należy zauważyć, że proponowane redukcje wydatków 
administracyjnych ani nie są proporcjonalnie związane z ogólną wysokością 
środków przeznaczonych na wydatki operacyjne w poszczególnych 
instrumentach, ani z poziomem wykorzystania, który wszędzie wynosi ponad 80% 
na stan z połowy czerwca 2010 r. (za wyjątkiem wydatków administracyjnych na 
pomoc humanitarną);

 makroekonomiczna pomoc finansowa (redukcja o 15 mln EUR w ŚZ): Rada 
proponuje prawie przywrócić poziom środków przyjęty w budżecie na 2010 r.

Jeśli chodzi o środki na płatności, proponowane cięcia wynoszą 591 mln EUR 
(obejmując zupełne opróżnienie rezerwy na pomoc nadzwyczajną, w której ŚP 
wynosiły 203 mln EUR). W PB 2011 Komisja zaproponowała już redukcję o 186 mln 
EUR w stosunku do budżetu na 2010 r., stwierdzając że pozostające do spłaty 
zobowiązania (RAL) w pozycjach dotyczących zakończenia działań zostały znacznie 
uszczuplone.
Dalsze cięcia Rady w kwocie 591 mln EUR, zmniejszające środki na płatności o 
prawie 10% w stosunku do 2010 r., nie dotyczą pozycji dotyczących zakończenia 
działań, lecz pozycji operacyjnych wszystkich realizowanych programów (z godnym 
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uwagi wyłączeniem WPZiB).

7. Dział 5 „Administracja"

Stanowisko Rady polega na obcięciu PB Komisji o 162,15 mln EUR, redukującym 
poziom wydatków administracyjnych dla wszystkich instytucji do kwoty 8 094 mln 
EUR, tj. dając wzrost o 2,5% w stosunku do 2010 r., pozostawiający rezerwę w 
wysokości 323 mln EUR.

Niektóre uzasadniające cięcia założenia Rady i jej podejście polegające na stosowaniu 
standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń przy obecnej liczbie 
wakatów mogą mieć potencjalnie szkodliwy wpływ na sprawne funkcjonowanie 
instytucji.  Należy podkreślić, że zgodnie z wytycznymi Parlamentu niezbędna jest 
szczegółowa analiza każdego z tych cięć.  

Ogółem cięcia Rady redukują o około 2% pierwotne propozycje Komisji. Dotykają 
one głównie:
 wydatków Komisji Europejskiej, w tym europejskich urzędów (-80 mln EUR 

czyli -2,1%, gdzie cięcia dotycząe urzędów sięgają od -0,75% na EPSO do -3,15% 

na PMO), 

 szkół europejskich (-13 mln EUR czyli -7,5%),

 Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) (-14 mln EUR czyli -10,3%),

 Komitetu Regionów (KR) (-10 mln EUR czyli -11,2%),

 emerytur (-23 mln EUR czyli -1,8%).

Należy także zauważyć, że po Parlamencie (z którym obowiązuje Radę nieformalna 
umowa) i rzeczniku praw obywatelskich (którego wydatki są minimlne) jedno z 
mniejszych cięć Rady dotyczyło jej własnych wydatków (tylko -1,3%), podczas gdy 
cięcia w EKES i KR przekraczają 10%.

Ogółem, Rada pragnie ograniczyć wzrost środków na wszystkie instytucje do 
maksimum wynoszącego 2%, za wyjątkiem EIOD, nie powstają żadne nowe 
stanowiska, za wyjątkiem Rady Europejskiej, oraz Rada odrzuca sfinansowanie 
rocznego wzrostu wynagrodzeń i emerytur o 1,85% w oczekiwaniu na wynik 
postępowania toczącego się w Trybunale.  Nie jest to przykład właściwego 
zarządzania budżetowego, ponieważ jeśli Trybunał Sprawiedliwości wyda wyrok na 
korzyść Komisji pierwotna stopa wzrostu o 3,7% zaproponowana w 2009 r. będzie 
musiała zostać wypłacona w całości. W związku z tym bardziej rozsądne byłoby 
zapisanie jej w budżecie już teraz.

Dodatkowa redukcja Rady dotyczy możliwej daty przystąpienia Chorwacji, którą 
obecnie Rada planuje na 1 lipca 2012 r. Nie jest to zgodne z obecnymi/poprzednimi 
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założeniami roboczymi i Parlament może w związku z tym pozostać przy obecnym 
planie zakładającym przystąpienie 1 stycznia 2012 r. O ile nam wiadomo Komisja ze 
swej strony także przyjęła 1 stycznia 2012 r. jako datę roboczą w PB i nie ogłaszała 
żadnych zmian. Istotne jest, aby Rada dokładniej wyjaśniła swe stanowisko. 

8. Agencje

Stanowisko Rady odnośnie do zdecentralizowanych agencji UE opierało się na 
następujących zasadach dotyczących ewolucji ich środków w stosunku do 2010 r.:
 ograniczenie wzrostu do 1,5% dla agencji, które osiągnęły właściwe tempo,

 ograniczenie wzrostu do 3% dla agencji, którym powierzono nowe zadania i 

zatwierdzenie połowy wnioskowanych stanowisk,

 brak poprawek do wniosku Komisji w przypadku nowych agencji.

Stanowi to dodatkowe utrudnienie, biorąc pod uwagę ograniczenia Komisji związane 
z odliczaniem dochodów agencji przeznaczonych na określony cel pochodzących z 
nadwyżek roku ubiegłego i niepełnego wykorzystania środków budżetowych w roku 
ubiegłym. Takie podejście umożliwiło jednak ogólną stabilizację wydatków 
budżetowych UE na zdecentralizowane agencje na poziomie 679 mln EUR, który to 
poziom spadł obecnie do kwoty 666 mln EUR.

Ogółem, w porównaniu z pierwotnym wnioskiem Komisji, ze środków na 
zobowiązania i ze środków na płatności zabrano odpowiednio 13,5 mln i 11,8 mln 
EUR z budżetu agencji. Ta różnica między środkami na zobowiązania i środkami na 
płatności wynika z cięć dokonanych w zobowiązaniach, a nie w płatnościach, 
Europejskiej Agencji Środowiska i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności.

Te cięcia dotyczą około połowy (15) zdecentralizowanych agencji UE w różny 
sposób: podczas gdy proponowane cięcia w przypadku większości agencji wynoszą 
poniżej 1%, dla Europejskiej Agencji Kolejowej i Europejskiego Kolegium 
Policyjnego wynoszą prawie lub ponad 5%. Cięcia dodatkowego personelu objęły 4 
stanowiska AD i 3 AST.

Połowa środków pierwotnie przewidzianych na agencję do spraw zarządzania 
operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości została umieszczona w rezerwie przez Radę, przy 
założeniu, że tempo procedury prawodawczej nie pozwoli na zapewnienie 
operacyjności agencji przed połową 2011 r.

C. Załączniki: 

– Podsumowanie według kategorii i programu WRF, w formie przyjętej przez 
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Coreper

– Wstępne oświadczenia Rady dotyczące środków na płatności

– Konkluzje przyjęte podczas rozmów trójstronnych w sprawie terminów i zasad 
funkcjonowania komitetu pojednawczego 

– Procedura budżetowa 2011: orientacyjny harmonogram
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C. Załączniki: 

Podsumowanie według kategorii i programu WRF, w formie przyjętej przez Coreper

Nazwa działu i pułap Budżet 2010 Projekt budżetu na rok 2011 Stanowisko Rady 2011 Różnica (Rada:PB)
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

1:  Zrównoważony wzrost 64.249.445.345 47.727.155.803 64.406.946.054 54.650.510.910 64.360.396.054 52.684.370.910 -46.550.000 -0,07% -1.966.140.000
-

3,60%

63.974.000.000 Rezerwa* 67.053.946 113.603.946
1.1:  Konkurencyjność na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia 14.862.853.253 11.343.270.803 13.436.852.270 12.109.714.170 13.390.302.270 11.218.574.170 -46.550.000 -0,35% -891.140.000

-
7,36%

12.987.000.000 Rezerwa* 50.147.730 96.697.730
Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju 
technologicznego 7.542.425.000 6.373.875.000 8.586.667.000 7.018.286.100 8.558.552.000 6.462.771.100 -28.115.000 -0,33% -555.515.000

-
7,92%

(w tym szósty program ramowy w dziedzinie badań 
naukowych)
Likwidacja elektrowni jądrowych (Słowacja, 255.000.000 220.000.000 258.000.000 200.000.000 258.000.000 200.000.000 0 0
Litwa, Bułgaria)
Projekty w dziedzinie energetyki wspomagające 
ożywienie gospodarcze 500.000.000 0 500.000.000 50.000.000 500.000.000 0 0 0 -50.000.000

-
100%

Projekty w dziedzinie energetyki wspomagające 
ożywienie gospodarcze 1.980.000.000 1.027.482.000 0 1.074.766.600 0 1.074.766.600 0 0
Zamykanie obiektów ( Bezpośrednie badania naukowe) 26.900.000 33.000.000 26.270.000 30.000.000 26.270.000 30.000.000 0 0
TEN 1.083.900.000 931.794.000 1.266.150.000 935.300.000 1.265.070.000 824.720.000 -1.080.000 -0,09% -110.580.000 -11,82

Galileo 894.400.000 453.500.000 195.941.800 554.000.000 194.491.800 552.550.000 -1.450.000 -0,74% -1.450.000
-

0,26%

Marco Polo 63.940.000 36.675.000 65.865.000 33.665.000 65.725.000 24.525.000 -140.000 -0,21% -9.140.000 -27,15

„Uczenie się przez całe życie” i Erasmus Mundus 1.107.288.500 1.075.812.000 1.135.635.000 1.076.240.000 1.135.435.000 1.042.540.000 -200.000 -0,02% -33.700.000
-

3,13%

CIP - Przedsiębiorczość i innowacje 302.113.000 198.622.200 316.044.000 163.069.000 314.744.000 97.769.000 -1.300.000 -0,41% -65.300.000 -40,04
CIP: wsparcie dla technologii informacyjno-
komunikacyjnych 112.400.000 95.160.000 120.600.000 103.400.000 120.600.000 88.400.000 0 0 -15.000.000 -14,51

CIP: inteligentna energia 111.195.000 65.903.300 112.000.000 53.301.000 111.300.000 46.601.000 -700.000 -0,63% -6.700.000 -12,57

Agenda polityki społecznej 214.550.000 180.510.000 191.330.000 175.110.000 189.290.000 161.560.000 -2.040.000 -1,07% -13.550.000 -



PE445.756v01-00 12/21 DT\824384PL.doc

PL

Nazwa działu i pułap Budżet 2010 Projekt budżetu na rok 2011 Stanowisko Rady 2011 Różnica (Rada:PB)
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

7,74%

Cła 2013 i Fiscalis 2013 75.450.000 47.432.000 81.932.000 58.932.000 81.932.000 58.932.000 0 0

Agencje zdecentralizowane 251.081.753 247.397.803 237.994.470 237.994.470 234.949.470 234.949.470 -3.045.000 -1,28% -3.045.000
-

1,28%

Inne działania i programy 342.210.000 356.107.500 342.423.000 345.650.000 333.943.000 318.490.000 -8.480.000 -2,48% -27.160.000
-

7,86%

1.2:  Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia 49.386.592.092 36.383.885.000 50.970.093.784 42.540.796.740 50.970.093.784 41.465.796.740 0 0 -1.075.000.000
-

2,53%

50.987.000.000 Rezerwa 16.906.216 16.906.216

Cel „Konwergencja” 30.255.996.999 22.519.800.000 31.406.373.076 25.831.400.000 31.406.373.076 25.831.400.000 0 0

Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie 7.604.832.146 6.095.900.000 7.084.823.108 7.835.400.000 7.084.823.108 7.093.400.000 0 0 -742.000.000
-

9,47%

Cel

 „Europejska współpraca terytorialna” 1.242.911.613 818.200.000 1.312.201.407 1.040.300.000 1.312.201.407 982.300.000 0 0 -58.000.000
-

5,58%

Pomoc techniczna 88.106.454 88.035.000 88.100.000 72.900.000 88.100.000 72.900.000 0 0

Fundusz Spójności 10.190.244.880 6.854.950.000 11.078.596.193 7.752.750.000 11.078.596.193 7.477.750.000 0 0 -275.000.000
-

3,55%

Inne działania i programy 4.500.000 7.000.000 0 8.046.740 0 8.046.740 0 0

2:  Gospodarowanie zasobami naturalnymi i ich 
ochrona 59.498.833.302 58.135.640.809 59.486.248.389 58.135.685.296 59.011.601.738 57.314.977.696 -474.646.651 -0,80% -820.707.600

-
1,41%

60.338.000.000 Rezerwa 851.751.611 1.326.398.262

Rynki rolne 43.417.420.000 43.416.522.586 43.374.505.132 43.376.461.358 42.913.692.532 42.915.648.758 -460.812.600 -1,06% -460.812.600
-

1,06%

Rynki rybne 30.496.768 31.000.000 29.996.768 27.500.000 29.996.768 27.500.000 0 0

Zdrowie zwierząt oraz zdrowotność roślin 371.885.000 253.685.000 342.900.000 252.800.000 333.525.000 237.925.000 -9.375.000 -2,73% -14.875.000
-

5,88%

Rozwój obszarów wiejskich 14.363.564.633 13.399.280.000 14.436.116.552 13.404.365.000 14.435.651.552 13.260.900.000 -465.000 0,00% -143.465.000
-

1,07%

Europejski Fundusz Rybacki 644.028.678 481.080.000 658.285.042 488.822.859 658.020.991 345.772.859 -264.051 -0,04% -143.050.000 -29,26

Zarządzanie rybołówstwem i 277.530.000 252.460.000 262.175.000 250.473.000 260.510.000 245.378.000 -1.665.000 -0,64% -5.095.000
-

2,03%

umowy międzynarodowe
LIFE + 306.855.000 215.820.000 333.500.000 268.225.000 331.900.000 215.125.000 -1.600.000 -0,48% -53.100.000 -19,8
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Nazwa działu i pułap Budżet 2010 Projekt budżetu na rok 2011 Stanowisko Rady 2011 Różnica (Rada:PB)
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

Agencje zdecentralizowane 42.953.223 43.113.223 43.769.895 43.769.895 43.304.895 43.459.895 -465.000 -1,06% -310.000
-

0,71%

Inne działania i programy 44.100.000 42.680.000 5.000.000 23.268.184 5.000.000 23.268.184 0 0

3:  Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i 
sprawiedliwość 1.674.487.370 1.397.957.870 1.803.069.740 1.491.552.740 1.792.319.740 1.422.637.740 -10.750.000 -0,60% -68.915.000

-
4,62%

1.889.000.000 Rezerwa 85.930.260 96.680.260

3.1:  Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 1.006.487.370 738.570.370 1.135.252.740 852.573.740 1.124.342.740 802.963.740 -10.910.000 -0,96% -49.610.000
-

5,82%

1.206.000.000 Rezerwa 70.747.260 81.657.260

Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi 517.150.000 349.290.000 612.590.000 431.110.000 611.340.000 403.410.000 -1.250.000 -0,20% -27.700.000
-

6,43%

Bezpieczeństwo i ochrona swobód 106.900.000 73.729.000 133.000.000 66.700.000 133.000.000 62.400.000 0 0 -4.300.000
-

6,45%

Prawa podstawowe i sprawiedliwość 77.500.000 58.690.000 78.000.000 64.920.000 77.700.000 60.620.000 -300.000 -0,38% -4.300.000
-

6,62%

Agencje zdecentralizowane 239.837.370 213.837.370 252.462.740 241.137.740 244.102.740 232.777.740 -8.360.000 -3,31% -8.360.000
-

3,47%

Inne działania i programy 65.100.000 43.024.000 59.200.000 48.706.000 58.200.000 43.756.000 -1.000.000 -1,69% -4.950.000 -10,16

3.2:  Obywatelstwo 668.000.000 659.387.500 667.817.000 638.979.000 667.977.000 619.674.000 160.000 0,02% -19.305.000
-

3,02%

683.000.000 Rezerwa 15.183.000 15.023.000
Program dotyczący zdrowia publicznego i ochrony 
konsumentów 73.290.000 63.300.000 75.350.000 73.850.000 75.350.000 65.750.000 0 0 -8.100.000 -10,97

Kultura 2007 54.165.000 44.529.000 57.572.000 49.550.000 57.572.000 45.700.000 0 0 -3.850.000
-

7,77%

Młodzież w działaniu 124.886.000 122.380.000 126.888.000 118.280.000 126.888.000 118.030.000 0 0 -250.000
-

0,21%

Media 2007 102.078.500 93.500.000 110.035.000 101.210.000 109.810.000 100.985.000 -225.000 -0,20% -225.000
-

0,22%

Europa dla obywateli 32.505.000 23.365.000 28.530.000 21.700.000 28.500.000 21.670.000 -30.000 -0,11% -30.000
-

0,14%

Instrument Finansowy Ochrony Ludności 18.450.000 12.450.000 18.350.000 18.350.000 16.250.000 12.250.000 -2.100.000
-

11,44% -6.100.000 -33,24

Prasa i komunikacja 95.280.000 86.540.000 93.685.000 86.400.000 93.685.000 84.900.000 0 0 -1.500.000
-

1,74%

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej 0 0 0 0 0 0 0 0
Agencje zdecentralizowane 125.296.000 116.557.000 125.103.000 125.305.000 123.618.000 125.305.000 -1.485.000 -1,19% 0
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Nazwa działu i pułap Budżet 2010 Projekt budżetu na rok 2011 Stanowisko Rady 2011 Różnica (Rada:PB)
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

Inne działania i programy 42.049.500 96.766.500 32.304.000 44.334.000 36.304.000 45.084.000 4.000.000 12,38% 750.000 1,69%

4:  UE jako partner na arenie międzynarodowej 8.141.006.470 7.787.695.183 8.613.529.377 7.601.763.867 8.519.789.377 7.010.864.867 -93.740.000 -1,09% -590.899.000
-

7,77%

8.430.000.000 Rezerwa* 70.330.623 164.070.623

Instrument przedakcesyjny (IPA) 1.587.100.000 1.782.174.400 1.796.793.000 1.513.666.157 1.740.043.000 1.317.757.157 -56.750.000 -3,16% -195.909.000 -12,94
Instrument Finansowania Współpracy z Państwami i 
Terytoriami Uprzemysłowionymi 23.740.000 17.063.000 25.121.000 20.100.000 24.121.000 14.100.000 -1.000.000 -3,98% -6.000.000 -29,85

Demokracja i prawa człowieka 164.198.200 157.974.000 163.113.000 148.673.000 162.113.000 117.673.000 -1.000.000 -0,61% -31.000.000 -20,85
Instrument współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa 
jądrowego 70.452.882 61.800.000 75.813.000 71.268.300 75.813.000 71.268.300 0 0
Instrument Finansowania Współpracy z Państwami i 
Terytoriami Uprzemysłowionymi (ICI+) 34.500.000 9.500.000 45.000.000 7.060.000 45.000.000 7.060.000 0 0

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 1.672.867.627 1.359.833.000 1.726.993.000 1.348.092.600 1.725.793.000 1.321.892.600 -1.200.000 -0,07% -26.200.000
-

1,94%

(ENPI)
Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju 
(DCI) 2.467.932.439 2.061.364.301 2.612.193.240 2.255.997.488 2.596.193.240 2.194.997.488 -16.000.000 -0,61% -61.000.000

-
2,70%

Instrument na rzecz stabilności 219.559.000 191.405.160 290.188.000 207.088.000 288.988.000 161.888.000 -1.200.000 -0,41% -45.200.000 -21,83

Pomoc humanitarna 800.518.000 800.518.000 824.693.000 824.693.000 824.193.000 824.193.000 -500.000 -0,06% -500.000
-

0,06%

Pomoc makroekonomiczna 98.985.000 90.000.000 114.868.567 103.500.000 99.868.567 88.000.000 -15.000.000
-

13,06% -15.500.000 -14,98
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 
(WPZiB) 281.541.000 225.650.000 327.374.000 286.036.000 327.374.000 286.036.000 0 0
Gwarancje WE na operacje kredytowe 93.810.000 93.810.000 138.880.000 138.880.000 138.880.000 138.880.000 0 0

Rezerwa na pomoc nadzwyczajną 248.882.000 248.882.000 253.860.000 203.000.000 253.860.000 0 0 0 -203.000.000
-

100%

Agencje zdecentralizowane 18.282.000 18.282.000 19.850.000 19.850.000 19.760.000 19.760.000 -90.000 -0,45% -90.000
-

0,45%

Inne działania i programy 358.638.322 669.439.322 198.789.570 453.859.322 197.789.570 447.359.322 -1.000.000 -0,50% -6.500.000
-

1,43%

5:  Administracja 7.898.452.499 7.897.947.499 8.255.374.289 8.256.429.289 8.093.227.557 8.094.282.557 -162.146.732 -1,96% -162.146.732
-

1,96%

8.334.000.000 Rezerwa* 160.625.711 322.772.443

Komisja Europejska 3.604.622.000 3.604.117.000 3.709.015.360 3.710.070.360 3.629.405.560 3.630.460.560 -79.609.800 -2,15% -79.609.800 -
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Nazwa działu i pułap Budżet 2010 Projekt budżetu na rok 2011 Stanowisko Rady 2011 Różnica (Rada:PB)
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

2,15%

Emerytury (wszystkie instytucje) 1.192.789.000 1.192.789.000 1.274.979.000 1.274.979.000 1.252.318.000 1.252.318.000 -22.661.000 -1,78% -22.661.000
-

1,78%

Szkoły europejskie  154.212.044 154.212.044 173.514.000 173.514.000 160.611.000 160.611.000 -12.903.000 -7,44% -12.903.000
-

7,44%

Parlament Europejski 1.616.760.399 1.616.760.399 1.706.547.354 1.706.547.354 1.706.547.354 1.706.547.354 0 0

Rada 633.552.000 633.552.000 651.580.000 651.580.000 643.155.000 643.155.000 -8.425.000 -1,29% -8.425.000
-

1,29%

Trybunał Sprawiedliwości 329.300.000 329.300.000 345.293.000 345.293.000 334.388.440 334.388.440 -10.904.560 -3,16% -10.904.560
-

3,16%

Trybunał Obrachunkowy 147.945.731 147.945.731 146.879.500 146.879.500 144.265.731 144.265.731 -2.613.769 -1,78% -2.613.769
-

1,78%

Komitet Ekonomiczno-Społeczny 123.173.749 123.173.749 139.220.719 139.220.719 124.845.420 124.845.420 -14.375.299
-

10,33% -14.375.299 -10,33

Komitet Regionów 79.660.950 79.660.950 91.067.355 91.067.355 80.842.683 80.842.683 -10.224.672
-

11,23% -10.224.672 -11,23

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 9.332.275 9.332.275 9.395.100 9.395.100 9.395.100 9.395.100 0 0

Europejski Inspektor Ochrony Danych 7.104.351 7.104.351 7.882.901 7.882.901 7.453.269 7.453.269 -429.632 -5,45% -429.632
-

5,45%

Całkowity budżet 141.462.224.986 122.946.397.164 142.565.167.849 130.135.942.102 141.777.334.466 126.527.133.770 -787.833.383 -0,55% -3.608.808.332
-

2,77%

Ogólny pułap WRF:   131.487.000.000 Ogólna rezerwa 1.235.692.151 2.023.525.534

*  UWAGA dotycząca rezerw:
   -  Rez. w dziale 1 (dział 1.1) nie uwzględnia środków na fundusz dostosowania do globalizacji (500 mln EUR)
   -  Rez. w dziale 2 obejmuje przesunięcie w wyniku modulacji na rozwój obsz. wiejskich oraz z sektora bawełny i winorośli na restrukturyzację w odp. regionach (3 150,4 mln)
   -  Rez. w dziale 4 nie uwzglednia środków  na rezerwę na pomoc nadzwyczajną (253,9 mln EUR)
   -  Rez. w dziale 5 uwzględnia przypis WRF 2007-2013 na kwotę 82 mln EUR na rzecz składek personelu do systemu emerytalnego
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Wstępne oświadczenia Rady dotyczące środków na płatności

1. Środki na płatności

„Rada zwraca się do Komisji o przedłożenie budżetu korygującego, gdyby środki 
zapisane w budżecie na 2011 rok okazały się niewystarczające, aby pokryć wydatki w 
ramach działu 1a (Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia), działu 1b 
(Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia), działu 2 (Gospodarowanie zasobami 
naturalnymi i ich ochrona) i działu 4 (UE jako partner na arenie międzynarodowej)”.

2. Procedura szczególna dotycząca środków na płatności w ramach działu 
1b

„Rada apeluje do Komisji, by nie później niż przed końcem września 2011 roku 
przedstawiła zaktualizowane dane liczbowe dotyczące sytuacji i szacunków 
odnoszących się do środków na płatności w ramach działu 1b (Spójność na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia) oraz, by w razie potrzeby przedłożyła projekt budżetu 
korygującego dotyczącego wyłącznie tej kwestii.

Rada przyjmie stanowisko w sprawie projektu budżetu korygującego jak najszybciej, 
tak aby uniknąć wszelkich braków w środkach na płatności”.
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Konkluzje przyjęte podczas rozmów trójstronnych w dniu 30 czerwca 2010 r. w 
sprawie terminów i zasad 

funkcjonowania komitetu pojednawczego

Terminy i zasady funkcjonowania komitetu pojednawczego w 2010 roku

Parlament Europejski, Rada i Komisja przywołują wspólną deklarację z dnia 30 
listopada 2009 r. w sprawie środków przejściowych, w szczególności jej pkt 7, w 
którym uzgodniły określenie zasad i warunków dotyczących organizacji komitetu 
pojednawczego. 

W tym kontekście uzgadniają następujące kluczowe terminy w roku 2010:

1. Posiedzenie trójstronne zostanie zwołane w dniu 11 października, przed 
czytaniem w Parlamencie Europejskim;

2. Zgodnie z postanowieniami art. 314 ust. 4 lit. c) TFUE komitet pojednawczy 
zostanie w razie potrzeby zwołany w dniu 26 października 2010 r., przy zachowaniu 
21-dniowego okresu – upływającego w dniu 15 listopada 2010 r. – przewidzianego w 
art. 314, stosownie do pragmatycznego harmonogramu zatwierdzonego w wyżej 
wymienionej wspólnej deklaracji;

3. Posiedzenie komitetu pojednawczego, które odbędzie się w dniu 27 
października po południu, zorganizuje Parlament Europejski, zaś gospodarzem 
posiedzenia w dniu 11 listopada będzie Rada; sesje komitetu pojednawczego zostaną 
przygotowane w trakcie rozmów trójstronnych, które odbędą się w dniu 27 
października (rano) oraz w dniach 4 i 8 listopada; dodatkowe rozmowy trójstronne 
mogą być zwołane podczas trzytygodniowego okresu pojednawczego.

Instytucje uzgadniają również przedstawione w załączniku zasady dotyczące 
funkcjonowania komitetu pojednawczego.
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Załącznik dotyczący zasad funkcjonowania komitetu pojednawczego w 2010 
roku

1. Jeżeli Parlament Europejski przegłosuje poprawki do stanowiska Rady, 
przewodniczący Rady przyjmie do wiadomości różnice między obiema 
instytucjami w czasie sesji plenarnej po głosowaniu. Wówczas – w 
porozumieniu z przewodniczącym Rady i przed końcem 42. tygodnia – wysłane 
zostanie pismo przewodniczącego Parlamentu Europejskiego zwołujące 
posiedzenie komitetu pojednawczego. Jeżeli Rada nie będzie mogła przyjąć 
wszystkich poprawek przegłosowanych przez Parlament Europejski, zostanie to 
potwierdzone pismem przesłanym przez Radę w dniu 25 października 2010 r.

2. Komitetowi pojednawczemu zostanie udostępniony wspólny pakiet 
dokumentów (dokumenty bazowe) zawierających porównanie poszczególnych 
etapów procedury budżetowej5. Pakiet ten obejmowałby dane liczbowe „według 
pozycji”, ogólne kwoty według działów ram finansowych, a także 
skonsolidowany dokument zawierający dane liczbowe i uwagi odnoszące się do 
wszystkich pozycji budżetowych uznanych za technicznie „otwarte”. Bez 
uszczerbku dla ostatecznej decyzji komitetu pojednawczego w odrębnym 
dokumencie zostaną wyszczególnione wszystkie pozycje budżetowe uznane za 
technicznie zamknięte6. Dokumenty te będą klasyfikowane według 
nomenklatury budżetowej.

Do dokumentów bazowych przeznaczonych dla komitetu pojednawczego 
zostaną dołączone również inne dokumenty7.

3. Pierwsze posiedzenie komitetu pojednawczego mogłoby określić zakres 
negocjacji i kwestie do dyskusji w trakcie rozmów trójstronnych. W trakcie tego 
posiedzenia można by również zatwierdzić wykaz pozycji budżetowych 
uznanych za technicznie zamknięte, choć porozumienie ma charakter 

                                               
5 Poszczególne etapy obejmą: budżet na 2010 rok (w tym przyjęte budżety korygujące); wstępny 

projekt budżetu; stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu; poprawki Parlamentu 
Europejskiego do stanowiska Rady i listy w sprawie poprawek przedstawione przez Komisję (o 
ile nie zostały one jeszcze w pełni zatwierdzone przez wszystkie instytucje).

6 Pozycja budżetowa uznana za technicznie zamkniętą to pozycja, w odniesieniu do której nie 
istnieją rozbieżności między Radą a Parlamentem Europejskim i w odniesieniu do której nie 
przedstawiono listu w sprawie poprawek.

7 W tym pismo Komisji w sprawie wykonalności dotyczące stanowiska Rady i poprawek 
Parlamentu Europejskiego; list w sprawie poprawek odnoszący się do rolnictwa (i, być może, 
innych obszarów); ewentualnie, jesienne ostrzeżenie dotyczące stanu realizacji prognoz 
budżetowych, przygotowane przez Komisję; oraz ewentualnie pismo lub pisma od innych 
instytucji w sprawie stanowiska Rady i poprawek Parlamentu Europejskiego.
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warunkowy do czasu uzgodnienia całości.

Kwestie określone w trakcie pierwszego posiedzenia komitetu pojednawczego 
oraz pozostałe nierozstrzygnięte zagadnienia będą przedmiotem dyskusji w 
trakcie rozmów trójstronnych z myślą o wypracowaniu ewentualnych 
porozumień na ostatnim posiedzeniu komitetu pojednawczego.

Rozmowy trójstronne mogą się toczyć wokół zagadnień tematycznych, również 
według działów wieloletnich ram finansowych. Wstępne wnioski zostaną 
wyciągnięte wspólnie podczas lub w bezpośrednim następstwie każdej rundy 
rozmów trójstronnych; jednocześnie zostanie ustalony porządek obrad 
kolejnego posiedzenia. Projekt wniosków zostanie sfinalizowany przez 
instytucję organizującą dane posiedzenie i zostanie uznany za zatwierdzony po 
upływie 24 godzin, bez uszczerbku dla ostatecznej decyzji komitetu 
pojednawczego.

Na drugim posiedzeniu komitet pojednawczy będzie dysponował – w celu 
ewentualnego zatwierdzenia – wnioskami z rozmów trójstronnych oraz 
dokumentem zawierającym pozycje budżetowe, w odniesieniu do których 
wstępne porozumienie zostało wypracowane w trakcie rozmów trójstronnych.

4. Komitet pojednawczy może zatwierdzić wnioski i ewentualne wspólne 
oświadczenia. Będzie musiał również uzgodnić wspólny tekst obejmujący 
prawny dokument wprowadzający i załączniki8.

Wspólny tekst zostanie przetłumaczony na wszystkie języki (przez służby 
Parlamentu Europejskiego) i przedłożony do zatwierdzenia obu organom 
władzy budżetowej w terminie 14 dni.

Budżet zostanie sfinalizowany po przyjęciu wspólnego tekstu przez oba organy 
władzy budżetowej poprzez połączenie załączników do wspólnego tekstu z 
pozycjami budżetowymi niezmienionymi w trakcie procedury pojednawczej.

5. Instytucja organizująca posiedzenie (rozmowy trójstronne lub posiedzenie 
pojednawcze) zapewni tłumaczenie obrad na wszystkie języki zgodnie z pełnym 
systemem językowym mającym zastosowanie do posiedzeń komitetu 
pojednawczego oraz doraźnym systemem językowym w odniesieniu do rozmów 
trójstronnych.

Instytucja organizująca posiedzenie zadba o powielenie i rozprowadzenie 
dokumentów roboczych.

Służby wszystkich trzech instytucji będą współpracować w zakresie 
                                               
8 Załączniki do wspólnego tekstu będą zawierać dane liczbowe według pozycji dla wszystkich 

pozycji budżetowych, zestawienie danych liczbowych według działów ram finansowych, 
skonsolidowany dokument (dane liczbowe i ostateczny tekst wszystkich pozycji, które zostały 
zmienione w trakcie procedury pojednawczej) oraz wykaz pozycji niezmienionych w stosunku 
do projektu budżetu lub stanowiska Rady.
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rejestrowania wyników negocjacji w celu sfinalizowania wspólnych 
dokumentów.

________________________

Procedura budżetowa 2011: orientacyjny harmonogram

NA DZIEŃ 9 LIPCA 2010
R.

TYDZIEŃ CZYNNOŚCI

Tydzień 26. (28 czerwca-2 
lipca

- 30 czerwca: rozmowy trójstronne

Tydzień 28.
(15-16 lipca)

- 8 lipca: COREPER
- 13 sierpnia: budżet Rady

Tydzień 36. (6-10 września)

- 7 lub 8 września: prezentacja stanowiska Rady na 
posiedzeniu plenarnym przez ministra

- 8 września (o 12.00 w południe): TERMIN składania 
poprawek na posiedzeniu plenarnym przez komisje i 
posłów do PE (40 podpisów)

- 8 września (o 12.00 w południe): TERMIN składania 
poprawek COBU przez poszczególnych posłów do PE (mniej 
niż 40 podpisów)

Tydzień 37.
(13-17 września)

- 15 września (o 12.00 w południe) – TERMIN składania 
poprawek na posiedzeniu plenarnym przez grupy 
polityczne

Tydzień 40. (4-8 
października)

- 4,5,7 października: posiedzenie komisji BUDG: koniec 
głosowania nad poprawkami i rezolucją

Tydzień 41.
(11–15 października)

- 11 października: rozmowy trójstronne
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TYDZIEŃ CZYNNOŚCI

Tydzień 42.
(18-22 października)

- 20 października: Głosowanie w PE
- Komisja przedstawia list w sprawie poprawek 

dotyczących wydatków na rolnictwo
- po głosowaniu ewentualna deklaracja ministra na 

posiedzeniu plenarnym „przyjmująca do wiadomości 
różnicę stanowisk między Radą i PE”

- 22 października: przewodniczący PE wysyła pismo 
zwołujące posiedzenie komitetu pojednawczego

Tydzień 43. (25-29 
października)

- 25 października: Rada przesyła oficjalne pismo 
akceptujące poprawki/nieakceptujące poprawek PE

- 27 października (rano): – komisja BUDG
– ewentualne rozmowy trójstronne

- 27 października (po południu): oficjalne otwarcie rozmów 
w komitecie pojednawczym (art. 314 ust. 4 TFUE) przez 
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego (w siedzibie 
PE) (dokładny termin do potwierdzenia)

Tydzień 44.
(1–5 listopada)

(4 listopada?) posiedzenia przygotowawcze (sprawozdawcy)

- 4 listopada: rozmowy trójstronne (forma do uzgodnienia)

Tydzień 45.
(8–12 listopada)

- 8 listopada: rozmowy trójstronne
- 9 listopada: komisja BUDG
- 11 listopada: drugie spotkanie w ramach procedury 

pojednawczej (w siedzibie Rady)

Zakończenie procedury pojednawczej  

Tydzień 46.
(15-19 listopada)

- PE: przygotowanie stanowiska grup politycznych w sprawie 
wspólnego dokumentu

- 15 listopada: rozmowy trójstronne (w razie konieczności)

Tydzień 47. (22-26 listopada)
- zatwierdzenie wspólnego dokumentu przez Parlament i 

Radę


