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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie negocjacji dotyczących WRF na lata 2014–2020: wnioski i dalsze działania
(2014/2005(INI))

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy 
finansowe (WRF) na lata 2014–2020 (COM(2011)0398), zmieniony dnia 
6 lipca 2012 r.(COM(2012)0388), oraz projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego 
między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach 
budżetowych i należytym zarządzaniu finansami (COM(2011)0403),

 uwzględniając swoją zgodę z dnia 19 listopada 2013 r. dotyczącą rozporządzenia w 
sprawie WRF, zgodnie z art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 
zatwierdzenie, tego samego dnia, zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego,

 uwzględniając rozporządzenie w sprawie WRF oraz porozumienie międzyinstytucjonalne, 
w wersji ostatecznej przyjętej 2 grudnia 2013 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
dnia 20 grudnia 2013 r.,

 uwzględniając rezolucję z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania w przyszłość: 
nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej1,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2012 r. w celu pozytywnego 
zakończenia procedury zatwierdzania wieloletnich ram finansowych na lata 2014–20202,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie konkluzji ze szczytu 
Rady Europejskiej w dniach 7 – 8 lutego 2013 r. dotyczących wieloletnich ram 
finansowych3,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie porozumienia 
politycznego w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–20204,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie stosunków Parlamentu 
Europejskiego z instytucjami reprezentującymi rządy krajowe5,

 uwzględniając art. 48 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0000/2014),

                                               
1 Dz.U. C 380 E z 11.12.2012, s. 89.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0360.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0078.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0304.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0599.
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A. mając na uwadze, że zawarcie porozumienia w sprawie WRF na lata 2014–2020 było 
wynikiem długich i wyczerpujących negocjacji, trwających dwa i pół roku; mając na 
uwadze, że ostateczne porozumienie polityczne można osiągnąć wyłącznie na 
najwyższym szczeblu politycznym między Parlamentem, prezydencją Rady i Komisją;

B. mając na uwadze, że całkowity poziom kolejnych WRF (960 mld EUR w 
zobowiązaniach, 908 mld EUR w płatnościach w cenach z 2011 r.), przyjęty przez Radę 
Europejską i ostatecznie przyjęty przez Parlament, jest niższy w porównaniu do ram 
finansowych na lata 2007 – 2013 o 3,5% w zobowiązaniach i 3,7% w płatnościach, 
pomimo zwiększających się kompetencji UE w następstwie wejścia w życie traktatu 
lizbońskiego i rozszerzenia Unii do dwudziestu ośmiu państw członkowskich; mając na 
uwadze, że poziom ten nie spełnia celów politycznych i zobowiązań UE, w szczególności 
w odniesieniu do strategii „Europa 2020”;

C. mając na uwadze, że roczny budżet UE będzie w dalszym ciągu stanowił ok. 1% DNB UE 
w nadchodzących latach, znacznie poniżej pułapu zasobów własnych w wysokości 1,29% 
DNB UE dla zobowiązań i 1,23% DNB UE dla płatności określonego decyzją z 1992 r.;

D. mając na uwadze, że w obliczu braku możliwości zmiany całkowitych kwot WRF 
przyjętych przez Radę Europejską, Parlament skutecznie wynegocjował włączenie kilku 
kluczowych, nowych przepisów, dzięki którym nowe ramy finansowe i nowy roczny 
budżet UE będą bardziej operacyjne, spójne, przejrzyste i dostosowane do potrzeb 
obywateli UE, a pułapy określone w wieloletnich ramach finansowych będą mogły być w 
pełni wykorzystane; mając na uwadze, że przepisy te dotyczą w szczególności nowych 
ustaleń w zakresie zmiany, elastyczności, zasobów własnych WRF oraz jedności i 
przejrzystości budżetu UE;

E. mając na uwadze zgodę Parlamentu dotyczącą rozporządzenia w sprawie nowych WRF i 
zatwierdzenie w dniu 19 listopada 2013 r. nowego porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, w następstwie spełnienia przez Radę warunków określonych w 
rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2013 r., w tym przyjęcia dodatkowych 
11,2 mld EUR na płatności za 2013 r.;

F. mając na uwadze, że Rada nie poczyniła żadnego postępu w sprawie niezbędnej reformy 
obecnego systemu finansowania budżetu UE, pomimo ambitnych wniosków złożonych 
przez Komisję dotyczących przełamywania impasu spowodowanego brakiem systemu 
rzeczywistych zasobów własnych;

1. z ubolewaniem przyjmuje fakt, iż zarówno procedura prowadząca do przyjęcia 
wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 oraz debata polityczna tocząca się 
wokół tych negocjacji dowiodły dobitnie braku wspólnej wizji w kwestii budżetu UE, a 
Parlament nie miał okazji skorzystać ze swojej wzmocnionej pozycji i uprawnień 
określonych w Traktacie z Lizbony; uważa, że z tego powodu kluczowe jest, aby w 
niniejszym sprawozdaniu ujęto niezbędne polityczne i instytucjonalne wnioski, które 
posłużą jako podstawa do przygotowania przyszłych negocjacji, w szczególności w 
kontekście przeglądu WRF po wyborach, który Komisja ma rozpocząć przed końcem 
2016 r.;

Czynniki polityczne
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2. przyjmuje do wiadomości, że konsolidacja budżetowa, w obliczu której stoją obecnie 
państwa członkowskie nie ułatwiła zawarcia bardziej ambitnego porozumienia w sprawie 
WRF na lata 2014–2020; wyraża jednak głęboki żal, że w wyniku tych negocjacji rola 
budżetu UE, jako ważnego i wspólnego instrumentu politycznego służącego pokonaniu 
obecnego kryzysu gospodarczego i społecznego oraz koordynacji i wzmocnieniu 
krajowych działań mających na celu przywrócenie wzrostu i zwiększenie zatrudnienia w 
całej UE została w znacznym stopniu zlekceważona;

3. wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu wieloletniego zatruwania debaty budżetowej w 
Radzie argumentem „godziwego dochodu”; podkreśla, że sytuacja ta jest w dużej mierze 
spowodowana obecnym systemem finansowania UE, w ramach którego 85% dochodów 
pochodzi ze składek krajowych, a nie z rzeczywistych zasobów własnych; uważa, że taki 
system kładzie nieproporcjonalny nacisk na salda netto państw członkowskich i powoduje 
stopniowe wprowadzanie złożonych i niejasnych rabatów oraz innych mechanizmów 
korekty finansowania budżetu UE;

4. jest przekonany, że logika ta towarzyszyła również Radzie Europejskiej podczas zawarcia 
porozumienia w sprawie WRF dnia 8 lutego 2013 r.; ubolewa nad tym, że sytuację tę 
odzwierciedlał fakt, że przydziały krajowe, w szczególności w zakresie rolnictwa i 
polityki spójności, określono właśnie w tamtym momencie; wyraża żal, w szczególności z 
powodu wykazu specjalnych przydziałów i „darowizn” udzielonych w trakcie negocjacji 
szefów państw i rządów, których udzielenie nie zostało poparte obiektywnymi i 
możliwymi do zweryfikowania kryteriami, lecz stanowi raczej odzwierciedlenie siły 
przetargowej państw członkowskich, usiłujących zabezpieczyć swoje krajowe interesy i 
zmaksymalizować swoje dochody netto; potępia brak przejrzystości podczas zawierania 
tego porozumienia;

5. zdecydowanie odrzuca taką czysto księgową wizję budżetu UE, która nie uwzględnia 
europejskiej wartości dodanej, zaprzecza zasadzie solidarności europejskiej i lekceważy 
obecną i potencjalną rolę budżetu UE we wzmacnianiu zarządzania gospodarką; 
podkreśla, że budżet UE jest przede wszystkim budżetem inwestycyjnym z silnym 
efektem mnożnikowym oraz katalizatorem wzrostu i tworzenia miejsc pracy w całej Unii; 
ubolewa zatem nad tym, że niektóre państwa członkowskie wydają się traktować krajowe 
składki do budżetu UE wyłącznie jako koszt, który należy zminimalizować;

6. zauważa, że Rada Europejska przyjęła odgórne podejście przy podejmowaniu decyzji o 
całkowitej wielkości WRF na lata 2014–2020, co wskazuje na niepokojącą rozbieżność 
między zobowiązaniami politycznymi UE, które przyjęła Rada Europejska, a jej niechęcią 
do odpowiedniego finansowania realizacji takich zobowiązań; jest przekonany, że decyzja 
ta, wręcz przeciwnie, powinna opierać się na podejściu oddolnym oraz być wynikiem 
dogłębnej oceny potrzeb finansowych UE i celów politycznych określonych w 
wieloletnich programach i strategiach politycznych UE sformułowanych przez 
prawodawcę;

7. jest zatem przekonany, że jakakolwiek decyzja w sprawie ram finansowych powinna 
zostać poprzedzona prawdziwą debatą polityczną na temat roli, funkcji i wartości dodanej 
budżetu UE i powinna się na niej opierać, jak również na jej kompatybilności z 
politycznymi i operacyjnymi celami przypisanymi Unii; uważa, że w celu zniwelowania 



PE527.841v01-00 6/20 PR\1015745PL.doc

PL

rozbieżności między wizjami budżetu UE i tego, co może osiągnąć, należy zorganizować 
taką debatę w odpowiednim czasie i zaangażować w nią trzy instytucje UE oraz wszystkie 
parlamenty narodowe, jak również najwyższy szczebel polityczny w państwach 
członkowskich;

8. ponadto jest przekonany, że widoczny postęp można osiągnąć wyłącznie dzięki 
gruntownej reformie finansowania budżetu UE, które ponownie powinno opierać się na 
rzeczywistym, jasnym, prostym i sprawiedliwym systemie zasobów własnych; podkreśla, 
że w ramach takiego systemu powinno się wprowadzić jeden lub kilka nowych zasobów 
własnych, które znacząco zmniejszą udział składek do budżetu UE opartych na DNB, co 
odciąży krajowe skarby państwa; ponownie podkreśla swoje duże zaangażowanie w 
jakikolwiek proces prowadzący do reformy aktualnego, niesprawiedliwego, 
nieprzejrzystego i złożonego systemu zasobów własnych;

Kwestie instytucjonalne

9. przypomina, że Parlament był pierwszą instytucją UE, która przedstawiła swoją wizję 
WRF na lata 2014–2020 oraz potrzebę reformy finansowania budżetu UE w sprawozdaniu 
specjalnej komisji SURE, w czerwcu 2011 r.; uważa, że sprawozdanie to było źródłem 
skutecznych wytycznych dla Komisji przy opracowywaniu jej wniosków w sprawie WRF 
oraz zasobów własnych i docenia regularny dialog polityczny, który powstał między tymi 
dwoma instytucjami na wszystkich etapach przygotowywania tego sprawozdania; 
podkreśla oczywiste korzyści dla Parlamentu wynikające z wczesnego przygotowania do 
negocjacji w sprawie WRF;

10. przypomina, że zgodnie z art. 312 TFUE Rada jednomyślnie przyjmuje rozporządzenie 
WRF po uzyskaniu zgody Parlamentu, podczas gdy trzy instytucje UE „podejmują 
wszelkie środki niezbędne do ułatwienia takiego przyjęcia”; zauważa w związku z tym, że 
Traktat nie określa konkretnych procedur dotyczących zaangażowania Parlamentu w 
negocjacje w sprawie WRF, a szczegółowe zasady w tym zakresie zostały określone 
później w praktyce poprzez liczne ustalenia ad hoc na szczeblu politycznym z inicjatywy 
Parlamentu;

11. ubolewa zatem nad tym, że przed porozumieniem Rady Europejskiej w sprawie WRF z 
dnia 8 lutego 2013 r. nie przeprowadzono żadnych sensownych negocjacji między 
Parlamentem i Radą; uważa, że liczne spotkania jego zespołu negocjacyjnego z kolejnymi 
prezydencjami Rady w ramach właściwych posiedzeń Rady do Spraw Ogólnych, oraz 
jego udział w nieformalnych posiedzeniach Rady w sprawie WRF umożliwiły jedynie 
wymianę pewnych informacji między Radą a Parlamentem, ale nie miały wpływu na 
ducha, harmonogram ani treść negocjacji w ramach Rady; wyraża żal z powodu 
znacznego zlekceważenia i niezrozumienia jego stanowiska w delegaturach Rady;

12. ubolewa nad faktem, że pomimo wyraźnego sprzeciwu Parlamentu, wszystkie kolejne 
„schematy negocjacyjne” przedstawiane przez różne prezydencje Rady, a w końcu i 
porozumienie Rady Europejskiej w sprawie WRF z dnia 8 lutego 2013 r., zawierały dużą 
liczbę elementów ustawodawczych, które powinny były zostać rozstrzygnięte w drodze 
zwykłej procedury ustawodawczej; podkreśla, że wymaganą przepisami prawa 
jednomyślność Rady dotyczącą rozporządzenia w sprawie WRF można osiągnąć jedynie 
poprzez udaremnienie pewnych znaczących zmian w polityce sektorowej UE i 
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uniemożliwienie w ten sposób realizacji prerogatyw Parlamentu wynikających z 
procedury współdecyzji, co jest sprzeczne w traktatami;

13. zauważa, że prawdziwe negocjacje dotyczące rozporządzenia w sprawie WRF i 
porozumienia międzyinstytucjonalnego rozpoczęto dopiero w marcu 2013 r., podczas gdy 
negocjatorzy ze strony Rady uważali porozumienie Rady Europejskiej w sprawie WRF za 
jedyny punkt odniesienia, nie pozostawiając miejsca na jakąkolwiek dyskusję; podkreśla, 
że takie podejście doprowadziło do podjęcia niedopuszczalnej próby wyłączenia pewnych 
tematów z negocjacji, zmuszając Parlament do walki, w tym na najwyższym szczeblu 
politycznym, w celu dopuszczenia go do negocjacji mających charakter współdecyzji na 
temat każdego artykułu rozporządzenia w sprawie WRF/porozumienia 
międzyinstytucjonalnego;

14. podkreśla, że konkluzje Rady Europejskiej powinny być postrzegane jako wytyczne 
negocjacyjne dla Rady, i że w żadnym wypadku nie stanowią one „dozwolonych granic”, 
których nie można negocjować z Parlamentem; wzywa do uwzględnienia w konkluzjach 
Rady Europejskiej standardowej formuły przywołującej postanowienia art. 15 ust. 1 
TFUE;

15. wyraża głęboki żal w związku z tym, że ten sam problem dotknął negocjacji dotyczących 
programów wieloletnich UE, w szczególności w dziedzinie rolnictwa i polityki spójności; 
zauważa, że w kilku przypadkach Rada odmówiła nawet odniesienia się do „związanych z 
wieloletnimi ramami finansowymi” kwestii tych podstaw prawnych; podkreśla znaczenie 
wysiłku włożonego przez Parlament i czasu, jaki poświęcił, aby dopilnować, by wszystkie 
punkty podstaw prawnych określonych w wyniku współdecyzji Rady i Parlamentu zostały 
uwzględnione w harmonogramie negocjacji; z zadowoleniem zauważa, że negocjatorzy 
Parlamentu w końcu odnieśli sukces w zakwestionowaniu niektórych części porozumienia 
Rady Europejskiej;

16. zauważa, że Parlament ostatecznie nie zakwestionował kwot WRF (całkowitego poziomu 
i podziału według działów) przyjętych przez Radę Europejską, uznając szczególnie trudny 
pod względem gospodarczym i finansowym kontekst w momencie podejmowania decyzji; 
podkreśla jednak, że w żadnym wypadku nie powinno się tego odczytywać jako precedens 
i ponownie podkreśla swoje stanowisko, że kwoty WRF oraz każdy inna część 
właściwego porozumienia politycznego Rady Europejskiej podlegają negocjacjom z 
Parlamentem;

17. podkreśla potrzebę znaczącej poprawy szczegółowych zasad jakichkolwiek przyszłych 
negocjacji w sprawie WRF w celu uniknięcia impasu oraz zaoszczędzenia cennego czasu i 
zasobów w toku negocjacji; uważa, że te szczegółowe zasady należy sformalizować w 
ramach porozumienia na najwyższym szczeblu politycznym, które powinno uwzględniać 
uchybienia, jakie pojawiły się w ostatnich negocjacjach, i w pełni zabezpieczyć rolę i 
prerogatywy Parlamentu, określone w Traktacie UE; uważa, że procedura ta ostatecznie 
powinna zostać również zapisana w samym porozumieniu międzyinstytucjonalnym, tak 
jak ma to miejsce w przypadku procedury budżetowej;

18. jest przekonany, że zasada jednomyślności Rady oznacza, że w związku z potrzebą 
uniknięcia zgłoszenia veto przez pojedyncze państwo członkowskie porozumienie to 
stanowi najmniejszy wspólny mianownik; podkreśla, że przejście na głosowanie 
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większością kwalifikowaną w przypadku rozporządzenia w sprawie WRF byłoby zgodne 
nie tylko ze zwykłą procedurą ustawodawczą stosowaną dla celów przyjmowania 
praktycznie wszystkich wieloletnich programów UE, ale również z roczną procedurą 
przyjmowania budżetu UE; uważa, że można to osiągnąć poprzez zastosowanie klauzuli 
pomostowej na podstawie art. 312, a kwestię tę należy poddać dalszym rozważaniom w
ramach przyszłego przeglądu Traktatu;

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020: dalsze działania

19. deklaruje zamiar dopilnowania, aby wszystkie nowe przepisy, które zostały skutecznie 
włączone do rozporządzenia w sprawie WRF i porozumienia międzyinstytucjonalnego 
zostały w pełni zastosowane w ramach rocznej procedury budżetowej; oczekuje, że Rada 
nie będzie próbowała nakładać ograniczonej interpretacji tych przepisów, w szczególności 
w odniesieniu do charakteru i zakresu wszystkich instrumentów szczególnych;

20. kładzie szczególny nacisk na nowe przepisy dotyczące elastyczności, które powinny 
umożliwić maksymalne wykorzystanie odpowiednich pułapów WRF dla zobowiązań i 
płatności; podkreśla, że nie można w dalszym ciągu stosować praktyk, takich jak w 
poprzednich ramach finansowych, na podstawie których roczny budżet UE pozostawał 
znacznie poniżej pułapów WRF, w szczególności w odniesieniu do środków na płatności;

21. przypomina, że przyszła Komisja, której kadencja rozpocznie się po wyborach 
europejskich 2014, do końca 2016 r. ma obowiązek dokonania przeglądu i wynikającej z 
niego zmiany wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020; podkreśla fakt, że 
przegląd/zmiana WRF po wyborach stanowiły jedno z kluczowych żądań Parlamentu w 
ramach negocjacji w sprawie WRF, wynikających z potrzeby umożliwienia przyszłej 
Komisji i Parlamentowi dokonania ponownej oceny politycznych priorytetów UE, tym 
samym nadając WRF odnowioną legitymacją demokratyczną; podkreśla, że przyszły 
Parlament musi w odpowiednim czasie zidentyfikować priorytety polityczne, w ramach 
których konieczne będzie przeprowadzenie większej liczby inwestycji w drugiej połowie 
kolejnych WRF;

22. podkreśla, że wnioski Komisji dotyczące zmiany WRF powinny w pełni uwzględniać 
najnowsze prognozy makroekonomiczne i obejmować dogłębną ocenę działań wszystkich 
instrumentów szczególnych, zwłaszcza globalnych marginesów na zobowiązania i 
płatności; przypomina, że proces ten nie wpływa na obniżenie jakichkolwiek 
przydzielonych wcześniej środków krajowych;

23. wzywa zatem przyszły Parlament Europejski, aby uzależnił wybór proponowanego 
kandydata na przewodniczącego Komisji od dużego i jednoznacznego zaangażowania we 
włączenie klauzuli dotyczącej przeglądu/zmiany WRF po wyborach oraz wkładu w 
prawdziwy i głęboki dialog polityczny na temat ich treści;

24. głęboko wierzy, że grupa wysokiego szczebla ds. zasobów własnych stanowi wyjątkową 
okazję na wydostanie się z impasu spowodowanego reformą aktualnego systemu zasobów 
własnych; oczekuje, że znacząco przyczyni się ona do zrozumienia uchybień aktualnego 
systemu i korzyści płynących z dogłębnej, kompleksowej reformy oraz wprowadzenia 
nowych i rzeczywistych zasobów własnych, które mogą znacząco ograniczyć udział 
składek do budżetu UE opartych na DNB;
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25. przypomina, że grupa wysokiego szczebla posiada mandat uprawniający do zbadania 
wszystkich aspektów reformy systemu zasobów własnych; jest zobowiązany do 
intensywnej pracy, poprzez trzech swoich przedstawicieli, na wszystkich etapach tego 
procesu, oraz do pomyślnego jego zakończenia; liczy na równy udział Rady w tym 
procesie oraz jej zaangażowanie; podkreśla potrzebę zwiększenia świadomości w zakresie 
rozpatrywanych kwestii również na szczeblu parlamentów narodowych; zaznacza, że 
ustalenia i wnioski grupy wysokiego szczebla powinny być gotowe w odpowiednim 
czasie w celu uwzględnienia ich w ramach przeglądu/zmiany WRF w 2016 r., tak aby 
ewentualne reformy weszły w życie przed kolejnymi wieloletnimi ramami finansowymi;

26. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.
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UZASADNIENIE

Kontekst

Wieloletnie planowanie finansowe UE wprowadzono w 1988 r. w celu pokonania kryzysów 
budżetowych UE z końca lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Kryzysy, o których 
mowa, przeradzały się często w otwarty konflikt między Radą a Parlamentem, co 
doprowadziło do przyjęcia rocznych budżetów UE na lata 1980, 1985, 1986 i 1988 dopiero w 
trakcie danego roku budżetowego.

Poprzez określanie maksymalnych rocznych kwot („pułapów”) na wydatki UE jako całości 
(zarówno w zobowiązaniach, jak i w płatnościach), jak również pułapów z podziałem na 
obszary polityki („działy”) wydatków UE, głównym celem wieloletnich ram finansowych 
(WRF) jest zapewnienie wysokiego poziomu przewidywalności, kształtowania wydatków w 
sposób uporządkowany zgodnie z priorytetami politycznymi UE, z jednoczesnym 
poszanowaniem limitów pułapów zasobów własnych Unii. Pułap zasobów własnych jest stały 
od 1992 r. (UE 12) i wynosi 1,23% DNB UE (w płatnościach) i nie został od tamtej pory 
zmieniony.

W przeszłości przyjęte budżety UE były zawsze poniżej ogólnych pułapów WRF.

Do momentu wejścia w życie Traktatu z Lizbony Rada, PE i Komisja przyjmowały WRF 
poprzez zawarcie porozumienia międzyinstytucjonalnego;  Traktat z Lizbony sformalizował 
praktykę dotyczącą ustalania wieloletnich planów finansowych i zgodnie z jego 
postanowieniami WRF określa się w rozporządzeniu Rady na okres przynajmniej pięciu lat 
(art. 312 TFUE). Do przyjęcia rozporządzenia zastosowanie ma specjalna procedura 
ustawodawcza, zgodnie z którą po uzyskaniu zgody PE decyzja Rady musi być jednomyślna. 
Traktat z Lizbony przewiduje możliwość zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego, 
jako uzupełnienie rozporządzenia w sprawie WRF.

Negocjacje w sprawie WRF na lata 2014–2020 składały się z następujących etapów:

16/06/2010: Powołanie komisji PE SURE

08/06/2011: Przyjęcie przez PE sprawozdania SURE w sprawie inwestowania w przyszłość: 
nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej 
i sprzyjającej integracji społecznej

29/06/2011: Wniosek Komisji dotyczący WRF na lata 2014–2020 i nowego porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, po którym zostało złożonych ponad sześćdziesiąt wniosków 
ustawodawczych obejmujących wszystkie wieloletnie programy wydatkowania.

06/07/2012: Zaktualizowany wniosek Komisji dotyczący nowych WRF.

24/05/2012: Pierwszy schemat negocjacyjny Rady.

23/10/2012: Wstępne sprawozdanie PE (rezolucja PE w celu pozytywnego zakończenia 
procedury zatwierdzania wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020).

23/11/2013: Brak porozumienia w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w 
listopadzie 2012 r.
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08/02/2013: Konkluzje Rady Europejskiej w sprawie WRF.
13/03/2013: Rezolucja PE w sprawie konkluzji Rady Europejskiej, w następstwie której 
rozpoczęto negocjacje międzyinstytucjonalne.

27/06/2013: Porozumienie polityczne w sprawie WRF, w następstwie którego przyjęto 
rezolucję PE z dnia 3 lipca 2013 r. przyjmującą porozumienie polityczne w sprawie WRF.

19/11/2013: „Formalna” zgoda PE w odniesieniu do WRF. 02/12/2013: Formalne przyjęcie 
rozporządzenia w sprawie WRF i porozumienia międzyinstytucjonalnego.

Wstępny wniosek/stanowisko negocjacyjne PE

Stanowisko PE dotyczące poziomu i ambicji WRF zostało po raz pierwszy przedstawione w 
specjalnym sprawozdaniu komisji SURE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania 
w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej, w którym – w kontekście ambitnych 
celów Unii na nadchodzące lata – uznano za konieczne podwyższenie ogólnych pułapów 
WRF (zobowiązania i płatności) o przynajmniej 5% w porównaniu z pułapami z roku 2013. 
Parlament Europejski nalegał na zwiększenie koncentracji zasobów w obszarach 
sprzyjających wzrostowi i konkurencyjności, przy jednoczesnym zachowaniu finansowania 
polityki spójności przynajmniej na poziomie z lat 2007 – 2013. W kontekście wydatków na 
rolnictwo należy przynajmniej utrzymać wysokość kwot, jakie zostały przeznaczone w 
2013 r. Na podstawie mandatu politycznego udzielonego w sprawozdaniu SURE Parlament 
Europejski szczegółowo przedstawił swoje stanowisko negocjacyjne we wstępnym 
sprawozdaniu w sprawie WRF z dnia 23 października 2012 r.

Deklarując zamiar przeprowadzenia pełnowymiarowych negocjacji z Radą dotyczących 
każdego artykułu rozporządzenia w sprawie WRF i porozumienia międzyinstytucjonalnego, 
Parlament określił 4 główne punkty do negocjacji: elastyczność, przegląd WRF po 
wyborach, zasoby własne i jedność budżetu. Jednocześnie stanowisko PE obejmowało także 
wiele innych ważnych kwestii.

I. W kontekście ogólnej analizy budżetowej w państwach członkowskich PE ostatecznie 
zdecydował się nie kwestionować ogólnych kwot (ogólnych pułapów na zobowiązania i 
płatności na cały okres), które zostały jednomyślnie przyjęte przez szefów państw i rządów. 
Parlament nie zakwestionował również kwot według działów, które przewidywały niewielką 
zmianę w kierunku wzrostu, zatrudnienia i inwestycji ukierunkowanych na przyszłość (dział 
1). Parlament zatwierdził te kwoty pod warunkiem jednak, między innymi, że ustalone pułapy 
WRF dla środków na zobowiązania i środków na płatności będą mogły zostać wykorzystane 
w najszerszym możliwym zakresie podczas ustalania rocznych budżetów. W związku z tym 
Parlament zaproponował nowe podejście w kierunku elastyczności. Uznał, że WRF w 
proponowanym kształcie nie będzie można gospodarować bez „maksymalnego możliwego 
poziomu elastyczności”, koncepcji, o której wspomniano w konkluzjach Rady Europejskiej, 
lecz która nie została dalej rozwinięta.

Zidentyfikowana potrzeba możliwości przeniesienia dowolnej wysokości niewykorzystanego 
marginesu między działami oraz latami została urzeczywistniona w drodze innowacyjnych 
wniosków Parlamentu dotyczących ustalenia globalnych marginesów na zobowiązania i 
płatności. Pozostałe mechanizmy elastyczności wspierane przez Parlament obejmowały 
zakres i precyzyjne wprowadzenie instrumentów szczególnych, marginesu na 
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nieprzewidziane wydatki, dostosowań związanych z wykonaniem itd. W poniższej tabeli 
przedstawiono krótki opis tych mechanizmów.

Ponieważ pułapy przyjęte w ramach WRF na lata 2014–2020 są w dalszym ciągu wyższe niż 
dane liczbowe z wykonania z lat 2007 – 2013 odnośnie do (wyłącznie) środków na płatności, 
możliwe jest, przy odpowiednim zastosowaniu ostatecznie uzgodnionych mechanizmów 
elastyczności, aby budżety wykonane w latach 2014–2020 były wyższe niż te wykonane w 
okresie 2007 – 2013.

II. Zatwierdzenie danych liczbowych Rady Europejskiej należy również uzależnić od 
wniosku PE w sprawie wyraźnej klauzuli przeglądu WRF po wyborach, w odróżnieniu od 
„przeglądu” obecnego okresu, ponieważ zdaniem PE nie mógł on ślepo zatwierdzić budżetu 
oszczędnościowego na okres siedmiu lat, zobowiązując w ten sposób również przyszły 
Parlament i Komisję, jak również ich następców. Dlatego też w celu zapewnienia lepszego 
dostosowania kalendarza wyborów i kalendarza budżetowego oraz umożliwienia reagowania 
na nowe zjawiska gospodarcze Parlament zaproponował szczegółowe zasady uruchomienia 
klauzuli przeglądowej (zakres, czas, zastosowanie klauzuli pomostowej do głosowania 
większością kwalifikowaną itd.).

III. W kwestii zasobów własnych Parlament poparł ambitne wnioski ustawodawcze 
Komisji i nalegał na jasny plan działania w kierunku powrotu do rzeczywistego, jasnego, 
prostego i sprawiedliwego systemu zasobów własnych, oferującego gwarancje w zakresie 
podejmowania decyzji i demokratyczną nieodłączną kontrolę dla wszystkich budżetów 
publicznych. Zaproponowane etapy obejmowały obniżenie udziału składek do budżetu UE 
opartych na DNB do 40% budżetu UE, przeniesienie dochodów z podatku od transakcji 
finansowych w ramach zacieśnionej współpracy w całości lub w części do budżetu UE, 
reformę zasobów własnych VAT, obniżenie kosztów związanych z poborem tradycyjnych 
zasobów własnych do 10% kwot pobieranych przez państwa członkowskie i stopniowe 
zniesienie istniejących rabatów i innych mechanizmów korekty.

IV. W kwestii jedności budżetu i przejrzystości Parlament nalegał na wprowadzenie 
zasady, zgodnie z którą wszystkie wydatki i dochody wynikające z decyzji podjętych przez 
instytucje UE, lub w ich imieniu, powinny być ujmowane w budżecie UE, wraz z 
kompleksowym omówieniem skutków finansowych wszystkich działań i instrumentów UE, w 
tym działań UE podejmowanych przez państwa członkowskie w ramach zacieśnionej 
współpracy lub danego traktatu.

Dane liczbowe przyjęte przez Radę Europejską zmusiły ponadto Parlament do ustanowienia 
warunku wstępnego przystąpienia do negocjacji, zgodnie z którym Komisja zaproponuje 
projekt budżetu korygującego, do wysokości pułapu płatności z 2013 r., w celu pokrycia 
możliwie największej liczby wniosków o płatność z 2013 r. przed rozpoczęciem nowego 
okresu oraz uniknięcia sytuacji, w której z poziomu płatności ustalonego na lata 2014–2020 
będzie trzeba pokryć nieproporcjonalną część wniosków o płatność z poprzedniego okresu. 
Bezpośrednio w wyniku ostatniego kryzysu dotyczącego płatności w ramach budżetu UE 
Parlament zaproponował również wprowadzenie kilku przepisów dotyczących kwestii 
płatności, jak na przykład możliwość ponownego wykorzystania nadwyżki, które zostały 
przedstawione w tabeli poniżej.

Inną ważną kwestią było unikanie pierwszeństwa praw współdecydowania PE, czego 
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dowodem są konkluzje Rady z 8 lutego 2013 r., w których znacznie przekroczono granicę 
rozdzielającą najważniejsze zagadnienia dotyczące wieloletnich ram finansowych i elementy 
dotyczące programów podlegających procedurze współdecydowania. Było to pierwsze 
doświadczenie w wykonywaniu postanowień traktatu lizbońskiego dotyczących WRF.

Na koniec negocjacji, na wniosek PE, omówiono również szereg innych pozycji związanych z 
WRF lub roczną procedurą budżetową, oraz niektóre bardziej szczegółowe kwestie 
podniesione przez komisje specjalne (PECH, CONT, AFET, FEMM itd.). Zostały one 
przedstawione w poniższej tabeli.

Szczegółowe stanowisko Parlamentu w sprawie tych elementów zostało przedstawione w 
różnych sprawozdaniach przyjętych przez Parlament przed przyjęciem konkluzji Rady 
Europejskiej z dnia 8 lutego 2013 r. Z uwagi na negocjacje zostały one wdrożone przez 
sprawozdawców w drodze dokumentu roboczego1 zawierającego konkretne zmiany do treści 
wniosków Komisji. Opis tych elementów znajduje się poniżej.

                                               
1 „Dokument roboczy WRF – porozumienie międzyinstytucjonalne przedstawiony przez zespół negocjacyjny 
PE” (NALEŻY WSTAWIĆ ŁĄCZE).
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Wniosek PE Opis/Cel

4 główne kwestie

Elastyczność:

Cel ogólny: nadanie elastyczności władzy budżetowej w trakcie rocznej 

procedury, umożliwienie gospodarowania WRF i umożliwienie pełnego 

wykorzystania uzgodnionych pułapów.

- globalny margines 
środków na płatności

Automatyczne, nieograniczone przenoszenie na inne lata nieprzewidzianych w 

budżecie / niewydanych środków na płatności poniżej pułapu. Umożliwienie 

uzupełnienia braków w środkach na płatności w przypadku opóźnień w 

wykonywaniu.

- globalny margines 
środków na 
zobowiązania 

Taki sam mechanizm dotyczący zobowiązań w celu ułatwienia finansowania 

pojawiających się priorytetów i potrzeb oraz wykorzystania całkowitych pułapów 

WRF w najszerszym możliwym zakresie.

- instrumenty 
szczególne

Więcej elastyczności w ich stosowaniu i mobilizacji (kwota roczna, 

odpowiadające płatności, nieograniczona możliwość przenoszenia 

niewykorzystanych kwot) w celu utrzymania wystarczających zasobów i 

elastyczności w rozwiązywaniu problemów związanych z wystąpieniem 

nieprzewidzianych zdarzeń.

- margines na 
nieprzewidziane 
wydatki

Jako uzupełnienie pozostałych instrumentów elastyczności w przypadku, gdy 

okażą się one niewystarczające, aby zaspokoić pojawiające się potrzeby (brak 

kompensowania).

- wykorzystanie 
nadwyżki

W szczególności dla płatności celem uniknięcia sytuacji, w której pojawiają się 

dodatkowe potrzeby płatnicze, podczas gdy w tym samym czasie dodatkowe 

zasoby UE wynikające z dochodu są w rzeczywistości zwracane państwom 

członkowskim poprzez obniżenie ich składki opartej na DNB.

- dostosowania 
związane z 
wykonaniem

W celu rozwiązania problemów związanych z jakąkolwiek zmianą scenariuszy 

wykonania i rzeczywistych profilów wypłat w kontekście rocznej procedury 

budżetowej.

- elastyczność 
ustawodawcza

Umożliwienie odejścia od puli środków uzgodnionych w ramach programów o 

10%.

- nowa typologia 
zwiększona 
elastyczność/aktualiz
acja/korekta/przegląd 

Dostosowanie i objaśnienie różnych sposobów modyfikowania/odchodzenia od 

WRF w zależności od tego, czy ma to wpływ na całkowite pułapy, z 

odpowiednimi ustaleniami w zakresie podejmowania decyzji.

Przegląd po 
wyborach

Włączenie klauzuli rendez-vous w celu umożliwienia nowo wybranemu PE i 
nowej Komisji wypowiedzenia się na temat pułapów WRF obowiązujących 
podczas ich kadencji, biorąc pod uwagę nowe okoliczności gospodarcze.

Jedność i 
przejrzystość

Unikanie finansowania pozabudżetowego oraz zapewnienie jasnego zestawienia 

wszystkich środków zmobilizowanych przez UE oraz w jej imieniu. 

Zasoby własne
Określenie drogi w kierunku powrotu do systemu rzeczywistych zasobów 

własnych.

„Pozostałe” punkty
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Projekty 
wielkoskalowe: 
Galileo, ITER, 
Copernicus

Nieobjęte ogólnym pułapem WRF, ale go przekraczające, rozdział środków z 

przydziału w przypadku przekroczenia kosztów.

Płatności i 
zobowiązania 
pozostające do 
spłaty:

Ogólnym celem było dostarczenie władzom budżetowym narzędzi 

umożliwiających wyjście z ostatniego kryzysu dotyczącego płatności w ramach 

budżetu.

- uzasadnienie 
rozbieżności 
szacunkami COM

W celu uniknięcia szeroko zakrojonych/arbitralnych cięć niemających związku z 

rzeczywistym wykonaniem budżetu i prognozami wydatków dostarczanych przez 

organy państw członkowskich (w trybie zarządzania dzielonego).

- certyfikacja 
prognoz dotyczących 
płatności

W celu wyeliminowania rozbieżności między dokonanymi przez organy krajowe 

szacunkami dotyczącymi wniosków o płatność w trybie zarządzania dzielonego a 

środkami budżetowymi UE proponowanymi przez Radę w celu ich uznania.

- sposób 
postępowania ze 
składkami państw 
członkowskich w 
budżetach krajowych

Dokładniejsze szacowanie składek państw członkowskich w budżetach 

krajowych, zgodnie ze standardami rachunkowości dla sektora publicznego, w 

celu uniknięcia sytuacji, w której budżet UE na płatności stanowi zmienną 

dostosowawczą dla celów w zakresie deficytu i zadłużenia krajowego.

- regularnie spotkania 
i informacje 

W celu promowania dyskusji i zwiększania świadomości w zakresie potrzeb 

płatniczych, a także w celu stworzenia wspólnych podstaw dla PE i Rady do 

wyrażenia ich stanowisk na temat budżetu UE.

- plan działania w 
zakresie zobowiązań 
pozostających do 
spłaty

W celu objęcia bieżącego wzrostu zobowiązań pozostających do spłaty.

WPZiB
Zwiększona kontrola (zwiększona sprawozdawczość, brak wyjątków) oraz 

przejrzystość (bardziej szczegółowa nomenklatura) dla PE.

Wydatki 
administracyjne

Kwestia -5% celu w związku z równolegle trwającymi negocjacjami w sprawie 

regulaminu pracowniczego.

Należyte zarządzanie 
finansami:

Usprawnienie kontroli budżetowej, sprawozdawczości i rozliczalności w 

odniesieniu do budżetu UE.

- krajowe deklaracje 
w sprawie 
zarządzania 

Nadanie nowego tempa w kwestii wydania krajowych deklaracji w sprawie 

zarządzania środkami UE.

- organizacje 
międzynarodowe 

Zapewnienie przekazywania wszystkich istotnych informacji i dokumentacji 

związanych ze środkami UE wydawanymi przez organizacje międzynarodowe.

- ocena 
Sprawozdanie oceniające, o którym mowa w art. 318 TFUE, skupiające się, dla 

celów wewnętrznego wymiaru, na strategii „Europa 2020”.

Deklaracja w sprawie 
synergii, 
racjonalizacja 
wydatków

Niezależna ocena w celu zidentyfikowania możliwych synergii, łączenie zasobów 

i zmniejszenie kosztów na każdym szczeblu rządowym (UE, krajowym i 

regionalnym).

Czas obowiązywania
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 należy postrzegać jako 

rozwiązanie przejściowe na okres 5 lub 5+5 lat, tak aby dostosować okres 
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obowiązywania WRF do kadencji instytucji, zwiększając w ten sposób 

demokratyczną rozliczalność.

Agencje

Procedura mająca na celu lepsze dopasowanie decyzji ustawodawczych i 

budżetowych w odniesieniu do agencji (tworzenie, poszerzanie zakresu zadań), w 

tym w trakcie negocjacji ustawodawczych.

EFR Włączenie do budżetu UE.

Równouprawnienie 
płci

Włączenie, w stosownych przypadkach, elementów uwzględniających 

problematykę płci, biorąc pod uwagę sposoby, w jakie ogólne ramy finansowe 

Unii przyczyniają się do zwiększenia równouprawnienia płci (oraz zapewniają 

uwzględnianie aspektu płci).

Umowy w zakresie 
rybołówstwa

Zwiększenie udziału przedstawicieli PE w negocjacjach w sprawie 

międzynarodowych umów w zakresie rybołówstwa, z uwzględnieniem uprawnień 

Parlamentu w obszarze umów w zakresie rybołówstwa.

Pozostałe kwestie 
podniesione w 
załączniku do 
porozumienia 
międzyinstytucjonaln
ego

W celu ułatwienia rocznej procedury budżetowej (łącznie z elastycznym 

pragmatycznym harmonogramem, tak aby umożliwić sprawny przebieg 

procedury budżetowej).

Negocjacje i metoda pracy

W celu zapewnienia wspólnego opracowania stanowisk i strategii PE, ich komunikowania 
oraz współodpowiedzialności, środki przedsięwzięte w ramach PE obejmowały następujące 
elementy:

- Uprzednie ustanowienie tymczasowej komisji SURE składającej się z członków BUDG i 
komisji specjalnych. W celu zapewnienia maksymalnego wpływu Parlament przyjął 
stanowisko w sprawie WRF przed publikacją wniosku Komisji dotyczącego WRF, a nie w 
odpowiedzi na ten wniosek.

- Regularne spotkania grupy kontaktowej ds. WRF, której przewodniczył przewodniczący 
PE, z udziałem przedstawicieli zespołu negocjacyjnego ds. BUDG, grup politycznych i 
przewodniczących pozostałych komisji, według potrzeb, które umożliwiły owocną wymianę 
informacji oraz wspólne opracowanie stanowiska PE.

- Wspólnych sprawozdawców ds. negocjacji w sprawie WRF i zasobów własnych z 
udziałem kilku grup politycznych, ułatwiając opracowanie podejścia wspieranego przez dużą 
część PE.

- Zespół negocjacyjny ds. WRF, któremu przewodniczyli sprawozdawcy ds. BUDG, WRF i 
zasobów własnych, odbywał regularne spotkania i regularnie zapraszał przedstawicieli 
pozostałych grup politycznych.

- Sprawozdawcy ds. WRF odwiedzili komisje specjalne i zaprosili sprawozdawców ds. 
WRF z komisji specjalnych na comiesięczne spotkania w celu wymiany informacji i 
poglądów, uwzględniając, w najszerszym możliwym zakresie, zdanie różnych komisji w PE.

Spotkaniom tym towarzyszyły spotkania na każdym właściwym szczeblu administracyjnym 
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organizowane w celu wsparcia politycznego procesu decyzyjnego.

Przed wydaniem konkluzji Rady Europejskiej z dnia 8 lutego 2013 r. oraz rozpoczęciem 
formalnych i nieformalnych spotkań w ramach negocjacji (rozmów trójstronnych, spotkań 
poświęconych dialogowi politycznemu itd.) środki dotyczące interakcji między PE a innymi 
instytucjami obejmowały następujące elementy:

- Spotkania przedstawicieli trzech prezydencji Rady (Polski, Danii i Cypru) oraz PE na 
chwilę przed każdym posiedzeniem Rady do Spraw Ogólnych w sprawie WRF, a następnie 
udostępnienie właściwych dokumentów i sprawozdania prezydencji Rady zgodnie z pismem 
premiera Victora Orbana skierowanym, w imieniu prezydencji Węgier, Polski, Danii i Cypru, 
do przewodniczącego Jerzego Buzka w dniu 6 czerwca 2011 r.;

- Prezydencje Danii i Cypru zaprosiły zespół negocjacyjny PE do udziału w nieformalnych 
posiedzeniach Rady do Spraw Ogólnych;

- Przewodniczący PE przedstawił stanowisko PE w przemówieniach skierowanych do Rady 
Europejskiej oraz w trakcie spotkań, o których mowa w art. 324 TFUE, między 
przewodniczącymi PE, Rady i Komisji, na które często zapraszany był 
przewodniczący Rady Europejskiej;

- Liczne kontakty dwustronne między przewodniczącym PE a członkami zespołu 
negocjacyjnego ds. WRF oraz z ich odpowiednikami w parlamentach narodowych.

Ponadto Parlament przedstawił swoje stanowisko w ramach różnych działań ustawodawczych 
i nieustawodawczych (zob. powyżej). Na podstawie mandatu udzielonego w sprawozdaniu 
SURE oraz jej wstępnego sprawozdania z października 2012 r. utrzymywał liczne kontakty w 
trakcie negocjacji dotyczących porozumienia Rady Europejskiej.

W swojej rezolucji z 13 marca 2013 r. Parlament odrzucił treść porozumienia w sprawie WRF 
zaproponowanego przez Radę Europejską dnia 8 lutego 2013 r. w jego obecnej formie, 
uważając, że nie odzwierciedla ono priorytetów i obaw wyrażonych przez Parlament oraz 
lekceważy rolę i kompetencje Parlamentu. Podkreślił, że porozumienia tego nie można 
przyjąć bez spełnienia pewnych istotnych warunków, przedstawiając swoje stanowisko 
negocjacyjne dotyczące pełnowymiarowych negocjacji między Radą a Parlamentem na temat 
każdego artykułu rozporządzenia w sprawie WRF i porozumienia międzyinstytucjonalnego.

W następstwie intensywnych negocjacji w okresie od marca do czerwca 2013 r., w ramach 
których odbyło się pięć rozmów trójstronnych na szczeblu ministerialnym, sześć posiedzeń 
trójstronnych na szczeblu ambasadora oraz kilka spotkań przewodniczących trzech instytucji, 
pod koniec czerwca 2013 r. Parlament i Rada osiągnęły porozumienie polityczne. 
Porozumienie to zostało przyjęte przez PE w jego rezolucji z dnia 3 lipca 2013 r., w której PE 
określił liczne warunki, jakie należy spełnić przed wydaniem oficjalnej zgody Parlamentu 
dotyczącej rozporządzenia w sprawie WRF: przyjęcie budżetów korygujących niezbędnych 
do zapewnienia dodatkowych środków na płatności za rok finansowy 2013 na łączną kwotę 
11,2 mld EUR, porozumienie polityczne w sprawie właściwych podstaw prawnych 
wieloletnich programów UE, w szczególności w zakresie pozycji ujętych także w 
rozporządzeniu w sprawie WRF oraz utworzenie grupy wysokiego szczebla ds. zasobów 
własnych.

Powyższe trzy warunki zostały spełnione w czasie odpowiednim do wydania przez Parlament 
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zgody w odniesieniu do projektu rozporządzenia Rady w sprawie WRF w trakcie posiedzenia 
plenarnego w listopadzie, po którym Rada dnia 2 grudnia 2013 r. przyjęła rozporządzenie w 
sprawie WRF na lata 2014–2020.

Wyniki

Ogólne pułapy środków na zobowiązania przyjęte na podstawie WRF na lata 2014–2020 
wynoszą 960 mld EUR, a na płatności – 908 mld EUR. Ponadto dostępne są również 
instrumenty szczególne (instrument elastyczności, rezerwa na pomoc nadzwyczajną, Fundusz 
Solidarności Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji), które, w 
przypadku mobilizacji, przekraczają pułapy WRF.

Jak wynika z prognoz DNB UE z wiosny 2012 r. powyższe dane liczbowe stanowią 
odpowiednio 1,00% DNB UE i 0,95% DNB UE. Niemniej jednak ostatnie szacunki Komisji 
dotyczące ewolucji DNB UE (prognozy z jesieni 2013 r.) wskazują, że wartości te wzrosną 
odpowiednio do 1,04 i 0,99% DNB UE, jak zostało to przedstawione w dostosowaniu 
technicznym do WRF dotyczącym początku roku 2014 wydanym przez Komisję 
(COM(2013)0928).

Porozumienie w sprawie pakietu WRF na lata 2014–2020 przewiduje większą elastyczność 
w zakresie płatności i zobowiązań między działami i latami w celu umożliwienia pełnego 
wykorzystania ogólnych pułapów środków na zobowiązania i płatności, przewidzianych na 
lata 2014–2020. W tym celu wprowadzono nowe instrumenty, jak na przykład globalny 
margines dla płatności, globalny margines dla zobowiązań związanych ze wzrostem i 
zatrudnieniem, w szczególności zatrudnieniem młodzieży i badaniami, niemniej jednak z 
pewnymi ograniczeniami nałożonymi przez Radę w zakresie kwot. Przewiduje się również 
większą elastyczność w odniesieniu do mobilizacji i finansowania instrumentów 
szczególnych.

W ostatniej rundzie negocjacji wprowadzono ponadto szczególną elastyczność w celu 
rozwiązania problemu bezrobocia młodzieży i zintensyfikowania badań, dzięki której istnieje 
możliwość przedstawienia wydatków (koncentracja wydatków na wstępie) na lata 2014/2015 
w obszarach, takich jak bezrobocie młodzieży, badania, Erasmus oraz w obszarze małych i 
średnich przedsiębiorstw. Przepis ten nie przewiduje jednak zwiększenia zasobów 
przeznaczonych na powyższe obszary polityki w latach 2014–2020, ale zmianę w planowaniu 
finansowym proponowanym wstępnie przez Komisję Europejską.

Przewidziano również:

- przegląd/zmianę WRF przez Komisję do końca 2016 r., aby umożliwić przyszłej Komisji 
i Parlamentowi ponowną ocenę priorytetów politycznych UE, jak również dostosowanie WRF 
do nowych wyzwań oraz uwzględnienie najnowszych prognoz makroekonomicznych,

- jasne zrozumienie (wspólna deklaracja trzech instytucji) w sprawie realnego sposobu i 
harmonogramu ustanowienia prawdziwego systemu zasobów własnych dla Unii 
Europejskiej,

- niektóre przepisy dotyczące jedności i przejrzystości budżetu, zapewniające pełne 
informacje dla obywateli na temat wszystkich wydatków i dochodów. Wprowadzono również 
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liczne ulepszenia przepisów dotyczących poprawy współpracy międzyinstytucjonalnej w 
sprawach budżetowych, w szczególności w trakcie procedury budżetowej (płatności, agencje, 
WPZiB, umowy dotyczące rybołówstwa itd.).

Podczas ostatniej rundy negocjacji Parlament ostatecznie uzyskał dodatkowy miliard celem 
przeznaczenia go, na zasadzie dobrowolności, na program pomocy najbardziej potrzebującym 
na lata 2014–2020.

Poniżej wskazano główne odniesienia do ustępów przyjętego rozporządzenia w sprawie WRF 
i porozumienia międzyinstytucjonalnego, odpowiadające wnioskom i osiągnięciom 
Parlamentu.

Wniosek PE Odniesienie w WRF-porozumienie międzyinstytucjonalne

4 główne kwestie

Elastyczność:

- globalny margines środków na 
płatności

Artykuł 5 WRF

- globalny margines środków na 
zobowiązania

Artykuł 14 WRF

- szczególna elastyczność Artykuł 15 WRF + wspólna deklaracja

- instrumenty szczególne
Artykuł 3 ust. 2, art. 4 ust. 1, art. 9 – 12 WRF, ust. 10 – 13 
porozumienia

- margines na nieprzewidziane 
wydatki

Artykuł 13 WRF, ust. 14 porozumienia

- wykorzystanie nadwyżki Nie uwzględniono w ostatecznej wersji porozumienia.

- dostosowania związane z 
wykonaniem

Artykuł 18 WRF 

- elastyczność ustawodawcza Ustęp 17 porozumienia

- nowa typologia zwiększona 
elastyczność/aktualizacja/korekta/p
rzegląd 

Nie uwzględniono w ostatecznej wersji porozumienia.

Przegląd po wyborach
Artykuł 2 WRF, deklaracja Komisji Europejskiej w sprawie 
przeglądu/zmiany

Jedność i przejrzystość Artykuł 24 WRF, ust. 7 i 16 porozumienia

Zasoby własne Wspólna deklaracja w sprawie zasobów własnych.

„Pozostałe” punkty

Projekty wielkoskalowe: Galileo, 
ITER, Copernicus

Motyw 13, art. 16 WRF

Płatności i zobowiązania 
pozostające do spłaty:

- uzasadnienie rozbieżności z 
szacunkami COM

Artykuł 36 załącznika do porozumienia
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- certyfikacja prognoz dotyczących 
płatności

Nie uwzględniono w ostatecznej wersji porozumienia.

- sposób postępowania ze 
składkami państw członkowskich 
w budżetach krajowych

Nie uwzględniono w ostatecznej wersji porozumienia.

- regularne spotkania i informacje Artykuł 36 załącznika do porozumienia

- nadwyżka Nie uwzględniono w ostatecznej wersji porozumienia.

- plan działania w zakresie 
zobowiązań pozostających do 
spłaty

Nie uwzględniono w ostatecznej wersji porozumienia.

WPZiB Ustęp 23 – 25 porozumienia

Wydatki administracyjne Ustęp 27 porozumienia

Należyte zarządzanie finansami:

- krajowe deklaracje w sprawie 
zarządzania

Deklaracja Komisji Europejskiej w sprawie zarządzania

- organizacje międzynarodowe Ustęp 28 porozumienia

- ocena Ustęp 29 porozumienia

Deklaracja w sprawie synergii, 
racjonalizacja wydatków

Wspólna deklaracja w sprawie zwiększenia efektywności wydatków 
publicznych w sprawach podlegających działaniom UE.

Czas obowiązywania Motyw 3 - WRF

Agencje Ustęp 31 i 32 porozumienia

EFR
Ustęp 26 porozumienia

Pragmatyczny harmonogram Załącznik do porozumienia 

Równouprawnienie płci Wspólna deklaracja

Umowy w zakresie rybołówstwa Ustęp 19 – 21 porozumienia

Pozostałe kwestie podniesione w
załączniku do porozumienia 
międzyinstytucjonalnego 

Ustęp 8, 15 załącznika do porozumienia, między innymi


