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Mniej więcej dwadzieścia krajów europejskich nie przestrzega kryteriów paktu 
stabilności i wzrostu. Niektóre z nich wykazują deficyt przekraczający 10% PKB, w 
innych występuje dług publiczny sięgający ponad 100%. W całej Unii wszystkie 
jednostki władz publicznych będą musiały wprowadzić plany oszczędnościowe bez 
precedensu od czasu ostatniej wojny. Jak w tej sytuacji możliwe będzie finansowanie 
potrzebnej w Unii polityki europejskiej, wykonywania nowych uprawnień 
przyznanych w traktacie z Lizbony i – w szerszym kontekście – wspólnych ambicji 
agendy 2020?

Ta zupełnie nowa sytuacja powinna być dla nas okazją do debaty nad nigdy dotąd 
nieomawianą kwestią stosunku między budżetami krajowymi a budżetem 
europejskim. Niniejszy dokument ma zaprezentować niektóre elementy takiej debaty. 

I. Zamrożenie budżetu wspólnotowego i jego konsekwencje
1. Finansowanie polityki europejskiej znalazło się w impasie. Państwa 

członkowskie nie przyznały Unii prawdziwych zasobów własnych, co skądinąd 
przewidują wszystkie traktaty europejskie, a tym samym skazały się na bycie 
jej jedynymi płatnikami: budżet europejski w 80% finansowany jest z 
budżetów krajowych. System ten jest anty-wspólnotowy z natury i oczywiście 
zachęca wszystkich ministrów finansów do żądania „sprawiedliwego zwrotu” 
składki. Do czego to prowadzi? Po 25 latach, mimo zawarcia czterech nowych 
traktatów, które znacznie rozszerzyły właściwości Unii, i mimo trzech fal 
rozszerzenia, które doprowadziły do podwojenia liczby jej „ubogich” 
członków, na budżet wspólnotowy nieodmiennie przeznacza się 1% PKB, czyli 
mniej niż jedna czwarta pułapu ustalonego w 1988 r. Z kolei parlamentom 
państw członkowskich coraz trudniej jest zrozumieć, dlaczego mają podnosić 
podatki lub zwiększać zadłużenie kraju, by finansować politykę, o której 
decyduje się bez ich zgody.

2. Tymczasem właśnie dziś Europa nie może już sobie pozwolić na „dietę 
odchudzającą”. Zgodnie z traktatem z Lizbony powstaje europejska służba 
dyplomatyczna, na czele której stanie Lady Ashton, by prowadzić wspólną 
politykę: potrzebne będzie pewne minimum środków administracyjnych i 
operacyjnych. Traktat rozszerza również właściwości Unii w dziedzinie 
energii, badań naukowych, polityki przestrzeni kosmicznej, imigracji; bez 
pieniędzy nie warto jednak nawet rozpoczynać działań. Ale to jeszcze nie jest 
najgorsze: najgorsze, że ważnym i szeroko zakrojonym programom 
przemysłowym, co do których decyzje podjęto przed kilku laty, np. 
programowi sieci satelitów Galileo (europejski GPS) i światowego ośrodka 
badań naukowych nad energią termojądrową (ITER), grozi przerwanie z braku 
dodatkowych środków finansowych. Pierwsza wersja strategii 2020 przewiduje 
kilka innych programów tego typu, mających służyć ekologicznemu wzrostowi 
gospodarczemu i gospodarce opartej na wiedzy.

3. Jednak mimo kryzysu rządy są w stanie znaleźć środki na finansowanie 
nowych działań politycznych postanowionych na szczeblu europejskim. Na 
swoim ostatnim posiedzeniu Rada Europejska zdecydowała, że od 2010 r. 
przeznaczać będzie – bagatela – 2,4 miliarda euro rocznie na wspieranie 
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krajów rozwijających się w przeciwdziałaniu efektowi cieplarnianemu. Kwota 
ta pochodzić będzie ze składek poszczególnych państw członkowskich, według 
jednorazowego klucza podziału, odmiennego od stosowanego zazwyczaj 
klucza wspólnotowego. Podobnie pomoc dla Grecji będzie finansowana z 
pożyczek przyznanych przez niektóre państwa, bez udziału budżetu 
wspólnotowego czy nawet bez pośrednictwa wspólnotowej instytucji 
finansowej w rodzaju EBI.

4. Nietrudno zrozumieć argumenty stojące za tymi decyzjami: skoro tak czy 
inaczej zapłaci lub poręczy za nie podatnik krajowy, to po co korzystać z 
pośrednictwa budżetu Unii? A przecież można łatwo uniknąć sięgania do 
budżetów krajowych: wystarczy dać Europie nowe zasoby własne.
Pierwszą analizę tej kwestii, od dawna uznawanej za tabu, prezentuje rezolucja 
przyjęta przez Parlament Europejski w dniu 29 marca 2007 r. Od tamtej pory 
kwestie ochrony środowiska i zapobiegania kryzysom finansowym 
doprowadziły do autentycznej rywalizacji na polu kreatywności fiskalnej. 
Wszystkie te refleksje mają jednak wspólną granicę: uzyskane zasoby mają w 
zamyśle zasilać czy to budżet krajowy, czy to jakiś hipotetyczny fundusz 
światowy, ale w żadnym razie nie budżet wspólnotowy, który nadal jest czarną 
dziurą europejskiej debaty politycznej. 

5. Decyzja należy do rządów. Jeżeli będą wolały wykreślić ze swojej strategii 
wychodzenia z kryzysu wszelkie nowe wydatki i podatki, to Unii nie 
pozostanie nic innego, jak tylko przyłączyć się do tego rygoryzmu. Jeśli jednak 
uznają, że należy przyjąć nowe inicjatywy budżetowe, to Unia będzie musiała 
w nich aktywnie uczestniczyć.

6. Zapominamy bowiem o sprawie zasadniczej. Budżet jest zawsze autentycznym 
narzędziem pomiaru poczucia solidarności. Budżet europejski mierzy również 
zaufanie uczestników tej wspólnej przygody, poczucie przynależności (affectio 
societatis) do jednej rodziny. Ograniczanie budżetu to ograniczanie 
zaufania do Europy, hamowanie solidarności między Europejczykami.
Przykre kontrowersje co do samej zasady pomocy dla Grecji to niestety tylko 
jeden smutny dowód na prawdziwość tej tezy.

II. Korzyści ze wspólnego europejskiego podejścia do budżetów krajowych: 
„dywidenda od Europy”

7. Perspektywa europejska może pomóc państwom członkowskim wyjść z 
kryzysu obronną ręką, przywrócić równowagę finansową i maksymalnie 
podnieść wydajność zasobów. 
W gruncie rzeczy wystarczy po prostu zastosować zasadę pomocniczości w 
dziedzinie finansów. Zawsze wtedy, gdy Unia wykonuje daną właściwość w 
miejsce państwa członkowskiego, musi to oznaczać nie tylko brak 
dodatkowych obciążeń fiskalnych dla podatnika, ale też umożliwiać, przy 
zachowaniu pozostałych okoliczności, ograniczenie łącznych wydatków. Tak 
właśnie robią duże koncerny przemysłowe: zlecają świadczenie pewnych 
usług jednej jednostce i korzystają z oszczędności płynących z efektu skali.
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8. Nową służbę działań zewnętrznych Unii można zatem wyobrażać sobie na dwa 
sposoby. Między skrajnymi formułami dwudziestej ósmej sieci 
dyplomatycznej i fuzji 27 istniejących sieci krajowych w jedną wspólną służbę 
europejską istnieje szeroka gama rozwiązań pośrednich: zrozumiałe jest, że 
wszystkie państwa członkowskie są reprezentowane w Waszyngtonie czy w 
Pekinie, ale jeśli w Botswanie mają istnieć 4 ambasady europejskie plus 
ambasada Unii, to co najmniej 3 z nich będą zbędne. To samo dotyczy służb 
konsularnych, skoro układy z Schengen i traktaty europejskie ustanawiają 
zasadę nieograniczonej współp r a c y  konsularnej między państwami 
członkowskimi. 

9. W przypadku służb dyplomatycznych i konsularnych oszczędności są 
stosunkowo niskie, ale w innych dziedzinach mogą być znacznie większe. 
Mogą one wynikać bądź z przeniesienia właściwości tego samego rodzaju do 
Brukseli, bądź po prostu z regularnego porównywania poszczególnych działań, 
by uniknąć ich powielania. Dla przykładu w dziedzinie badań naukowych Unia 
przeznacza co roku poważne kwoty (około 8 mld euro) na program ramowy. 
Należy jednak dodać do tego wydatki krajowe, o których decyzje podejmuje 
się przeważnie, nie mając jakiejkolwiek wiedzy o działaniach sąsiadów, co 
prowadzi do powielania działań i niepotrzebnej konkurencji. To samo dotyczy 
pomocy na rzecz rozwoju: łącznie budżety krajowe dają kwotę 
dziesięciokrotnie większą od budżetu wspólnotowego, który z kolei dubluje 
międzyrządowy budżet Europejskiego Funduszu Rozwoju. W terenie 
przedstawiciele państw członkowskich i poszczególnych właściwych służb 
Komisji nie wiedzą o sobie nawzajem i stanowią dla siebie konkurencję wbrew 
zasadom dobrego zarządzania, a tym bardziej dobrej dyplomacji. W latach 
chudych nie możemy sobie już pozwolić na takie marnotrawstwo.

10. Jeszcze bardziej obiecująca jest – traktowana jak temat tabu – dziedzina 
obronności. Ryzyko powielania działań Unii Europejskiej i NATO, na które 
nieustannie wskazują nasi amerykańscy przyjaciele, to drobnostka w 
porównaniu z licznymi redundancjami w siłach krajowych. W naszych 27 
armiach służy łącznie 2 miliony mundurowych. Niecałe 5% z nich jest w stanie 
prowadzić „działania o znacznej intensywności”, jak się to nieśmiało określa, 
czyli brać udział w walkach. Jak uzasadnić w 2010 r. zbiór niejednolitych 
środków, czasami nowoczesnych, często przestarzałych, we wszystkich 
przypadkach redundantnych, generujących koszty niewspółmierne do 
potencjalnej skuteczności, której zresztą nigdy nie zmierzymy? Sytuacja w 
Afganistanie to okrutna ilustracja prawdziwej porównywalnej wielkości 
potencjału wojskowego poszczególnych członków NATO.

11. Zimna wojna skończyła się 20 lat temu. Tylko w niewielkim stopniu 
skorzystaliśmy jednak z „dywidendy od pokoju”. Po tej stronie Atlantyku nie 
mamy „dywidend od Europy”. Bezprecedensowy kryzys wszystkich budżetów 
krajowych to jedyna w swoim rodzaju okazja, by zrobić wreszcie to, co 
nakazuje zdrowy rozsądek, to, czego oczekuje opinia publiczna (sondaże 
wykazują wszędzie na kontynencie poparcie dla połączenia zasobów w 
dziedzinie obronności), i to, co radzą sami wojskowi, od ponad dwudziestu lat 
przyzwyczajeni do wymogów współpracy międzynarodowej: podzielić się 
rolami, zarówno z NATO, jak i wśród Europejczyków, z myślą o obronie 
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Europy we współczesnym świecie. Tylko prawdziwa europejska współpraca 
pozwoli nam uzyskać widoczne oszczędności w dziedzinie obrony bez 
zagrożenia dla bezpieczeństwa.

III. Duża złożoność finansowania polityki europejskiej

12. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, budżet Unii to bynajmniej nie jedyne 
narzędzie finansowania polityki europejskiej i – w szerszym ujęciu – działań 
związanych ze wspólnymi europejskimi celami. W rzeczywistości mamy do 
czynienia z ni mniej, ni więcej, tylko 7 kategoriami źródeł, z których każda 
podlega innym zasadom.

13. Budżet europejski sensu stricto. Od wejścia w życie traktatu z Lizbony jest 
przyjmowany w drodze porozumienia między Radą a Parlamentem w oparciu o 
szczególną procedurę współdecyzji. W 2010 r. wynosi on 123 mld euro. Od 
1988 r. budżet roczny wpisuje się w wieloletnie ramy wyznaczające pułap 
wydatków pięciu kategorii. Obecne ramy dotyczą okresu 2007-2013; w 2010 r. 
mają być poddane przeglądowi śródokresowemu.

14. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) finansowana jest pomoc dla krajów 
AKP. Jest to fundusz międzypaństwowy, zarządzany jednak pod dość ścisłą 
kontrolą polityczną ze strony Parlamentu Europejskiego. Wszyscy zgadzają 
się, że EFR należy docelowo włączyć do budżetu wspólnotowego, ale każda 
kolejna prezydencja rotacyjna szybko rezygnuje z przeprowadzenia tej 
operacji: klucz podziału finansowania EFR przez państwa członkowskie różni 
się od klucza wspólnotowego, a jego renegocjacja byłaby możliwa tylko w 
ramach całkowitego przekształcenia europejskich finansów.

15. Rządy chętnie wykorzystują podobną formułę: tak właśnie zrobiły, niemalże 
cichaczem, na posiedzeniu Rady Europejskiej w marcu 2010 r. w celu 
sfinansowania obiecanej przez UE pomocy na przeciwdziałanie efektowi 
cieplarnianemu w krajach rozwijających się. W odróżnieniu od EFR nie mamy 
tu jednak na razie do czynienia z funduszem o odrębnym statusie i zasadach 
funkcjonowania, objętym kontrolą demokratyczną. Rządy uzgodniły po prostu 
między sobą zasady i wysokość pomocy oraz wkład poszczególnych państw 
członkowskich, nie korzystając z pośrednictwa budżetu wspólnotowego.

16. Oficjalny wkład państw członkowskich w finansowanie polityki lub instytucji 
europejskich. To szeroka i niejednorodna kategoria. Należą do niej:

- współfinansowanie ze środków krajowych programów wspólnotowych, 
które tego wymagają: zwłaszcza funduszy strukturalnych, polityki 
spójności, ramowego programu badań naukowych;

- krajowe środki finansowe uzupełniające programy wspólnotowe lub 
uzupełniane przez te programy: jako przykład można tu podać 
finansowanie programów ESA dotyczących przestrzeni kosmicznej 
oraz finansowanie funkcjonowania większości agencji europejskich.

- wariantem tej kategorii są wydatki ponoszone przez państwa na 
działania równoległe do działań Unii: dotyczy to operacji pokojowych, 
w których wydatki cywilne pokrywa budżet europejski zgodnie z 
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odpowiednimi procedurami, a poszczególne państwa zachowują w 
swojej gestii wojskowe wydatki operacyjne; przy tej okazji należy 
zauważyć, że państwa godzące się na udział w takich operacjach płacą 
dwukrotnie (z budżetu krajowego i w formie wkładu do budżetu 
wspólnego), ponosząc ponadto straty w ludziach: z punktu widzenia 
solidarności we Wspólnocie w tej dziedzinie jest jeszcze wiele do 
zrobienia.

17. Wydatki krajowe przyczyniające się do realizacji wspólnych europejskich 
celów.
Ta kategoria obejmuje bez wątpienia największe kwoty, ale też najtrudniej ją 
precyzyjnie ująć w określone ramy. Przez „wspólne europejskie cele” należy 
rozumieć dziedziny, w których właściwości prawne i finansowe pozostały 
zasadniczo krajowe, ale państwa członkowskie stawiają sobie w nich wspólne 
cele: najlepsze przykłady to strategia lizbońska, pakiet energetyczno-
klimatyczny, strategia bezpieczeństwa Unii.

18. Wskazanie tych wydatków i oszacowanie ich ma szczególne znaczenie z 
dwóch powodów. Z jednej strony, wobec niezwykle poważnych trudności w 
zwiększaniu europejskiego budżetu, jest to jedyny sposób sprawdzenia 
możliwości finansowania tych ważnych celów; z drugiej strony, prawidłowe 
wykorzystanie tych funduszy stanowi problem z punktu widzenia kontroli 
demokratycznej, a zatem koordynacji działań parlamentów państw 
członkowskich, które ustanawiają cele, i Parlamentu Europejskiego, który ma 
za zadanie monitorować realizację celów.

19. Wydatki ponoszone przez państwa na rzecz obywateli Unii korzystających z ich 
usług publicznych.
Ten całkowicie nowy problem nie był nigdy przedmiotem analizy na szczeblu 
wspólnotowym. Mimo to przed pięciu laty wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawie Watts zadziałał jak detonator: Trybunał zobowiązał brytyjską 
publiczną służbę zdrowia do wypłacenia francuskiemu szpitalowi kosztów 
zabiegu chirurgicznego związanego z leczeniem obywatelki Wielkiej Brytanii, 
która nie mogła otrzymać odpowiedniej opieki medycznej we własnym kraju. 
To sądowe zatwierdzenie „prawa do turystyki zdrowotnej” ma taki zasięg, że 
Hiszpania, której usługi szpitalne są szczególnie cenione przez mieszkańców 
krajów sąsiadujących, sprzeciwiła się przyjęciu projektu dyrektywy mającej 
stanowić jego praktyczną realizację. Problemu nie można jednak unikać w 
nieskończoność, tym bardziej, że nie ogranicza się on do służby zdrowia: 
prawo wspólnotowe znosi obecnie warunki dotyczące zasobów, które 
obywatele europejscy musieli spełniać, by uzyskać prawo stałego pobytu w 
innym państwie Unii, w związku z czym państwa muszą wynegocjować 
podział wydatków na pomoc socjalną (dwu- lub wielostronnie albo na szczeblu 
wspólnotowym). Niezbędna będzie zapewne swego rodzaju izba 
rozrachunkowa. Lepiej zastanowić się nad tymi kwestiami i odpowiednio je 
uzgodnić, zanim staniemy wobec nadmiernej niemożności poradzenia sobie z 
dużą liczbą przypadków równocześnie.

20. Pożyczki EBI, z których finansowane są projekty wspólnotowe, często w 
uzupełnieniu funduszy europejskich. EBI, oryginalna instytucja utworzona na 
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mocy traktat rzymskiego, której jednymi akcjonariuszami są państwa 
członkowskie, to mocne źródło finansowania inwestycji, o których decyzje 
podejmowane są w Brukseli. W okresie bardzo niskich wpływów do budżetu 
jego rola może tylko rosnąć.

21. Obecnie występuje również inna kategoria pożyczek: pożyczki udzielane przez 
państwa członkowskie innym państwom członkowskim, przechodzącym 
trudności finansowe. Traktat przewiduje mechanizm pomocy ze strony Unii dla 
państw przeżywających wyjątkowe trudności (art. 122). Od czasu wystąpienia 
kryzysu w Grecji doszła jeszcze możliwość pożyczek publicznych udzielanych 
przez niektóre rządy, nawet krajowi ze strefy euro, w oparciu o jednorazowy 
klucz podziału. Do parlamentów państw członkowskich kierowany jest 
wniosek o prawne i polityczne zatwierdzenie decyzji, ale w przypadku 
wykonywania solidarności na szczeblu europejskim i funkcjonowania strefy 
euro ich interwencja nie powinna wykluczać udziału Parlamentu 
Europejskiego. To jeszcze jedna nowa dziedzina współpracy 
międzyparlamentarnej.

IV. Instrument koordynacji: konferencja międzyparlamentarna
22. W dziedzinie budżetu najpowszechniejsza praktyka parlamentarna w strefie 

euro wprowadza rozróżnienie na debatę dotyczącą ogólnych kierunków 
działań, przeprowadzaną zazwyczaj na wiosnę, i samo głosowanie, odbywające 
się przeważnie w jesieni.

23. Dlaczego by nie zwrócić się do parlamentów państw członkowskich z 
wnioskiem o zorganizowanie przed poszczególnymi debatami ogólnymi 
debaty wspólnej dla wszystkich? Można by ją przeprowadzić w formie 
wideokonferencji: każdy czuje się pewniej na własnym gruncie, a przy tym 
łatwiej byłoby zmobilizować prasę krajową.

Sam fakt przeprowadzenia takiej debaty miałby trzy ważne zalety:
- Debata powinna oczywiście opierać się na wspólnych założeniach 

gospodarczych: prognozy PKB, stopy procentowe, kurs euro, cena ropy 
itp. powinny być takie same. Jest to znaczny postęp w porównaniu z 
obecną praktyką, w której każdy dobiera prognozy tak, by ułatwić 
sobie podejmowanie decyzji.

- Rozpoczęcie debaty krajowej na temat kierunków budżetowych od 
uwzględnienia perspektywy europejskiej i optyki poszczególnych 
partnerów byłoby niebagatelną ochroną przed zamykaniem się na 
innych.

- Ponadto debata taka byłaby okazją do podsumowania i wzajemnego 
porównania przestrzegania zobowiązań europejskich przez 
poszczególne państwa, zarówno jeśli chodzi o pakt stabilności i 
wzrostu, jak i – na przykład – o politykę dotyczącą strategii 2020. Przy 
tym jedyną sankcją i jedyną zachętą byłoby spojrzenie innych 
uczestników.

24. Należy przypomnieć, że wykorzystanie porównań między państwami było 
jednym z zasadniczych elementów pogrzebanej już strategii lizbońskiej. Rządy 
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sprzeciwiły się jednak publikowaniu wyników poszczególnych państw, chyba 
że z zachowaniem poufności, gdyż nie byłoby to pochlebne dla niektórych 
spośród nich. Tymczasem porównanie takie, taki „benchmarking”, to bardzo 
ważne narzędzie. Mobilizacja parlamentów to najlepsza gwarancja szerokiego 
echa w mediach i opinii publicznej.

25. Debata tego rodzaju byłaby pierwszym krokiem do uporządkowania kwestii 
podziału finansowania polityki europejskiej z budżetu wspólnotowego, 
budżetów krajowych i źródeł w rodzaju EBI.
Byłaby zarazem okazją do refleksji nad wprowadzeniem autentycznej 
demokratycznej kontroli współfinansowanych działań.

26. Weźmy konkretny przykład. Unia bierze udział w operacji pokojowej.
Korzystając z uprawnień przyznanych jej w traktacie z Lizbony, wysoka 
przedstawiciel koordynuje działania sił zbrojnych, opłacane dobrowolnie przez 
część państw, a także środki na współpracę państw członkowskich i 
zaangażowane środki poszczególnych służb Komisji. W razie potrzeby może 
zawiesić negocjacje w sprawie pomocy, a nawet negocjacje handlowe 
rozpoczęte przez Komisję z jedną ze stron konfliktu. Interwencja Unii może 
być wszechstronna. Musi zatem być kontrolowana i oceniana jako całość. W 
obecnym stanie rzeczy ani parlamenty krajowe, ani Parlament Europejski nie 
mogą tego zapewnić: każdego ogranicza wizja wykorzystania własnych 
środków finansowych.

27. Inny przykład: powtarzające się klęski żywiołowe skłoniły Komisję do 
rozważenia możliwości utworzenia europejskich sił ochrony ludności. Komisja 
analizuje obecnie taką możliwość. Również w tym przypadku zastosowane 
zostaną zarówno środki jakowe, jak i wspólnotowe: kto będzie kontrolował 
które elementy?

28. Jeżeli zaś kilka państw rozpocznie współpracę w jakiejkolwiek dziedzinie, 
trzeba będzie znaleźć sposób na połączenie kontroli ze strony parlamentów 
państw członkowskich z wizją wspólnotową.

V. Europejska konferencja finansowa
29. Pilne potrzeby, które wystąpią po okresie kryzysu, doprowadzą siłą rzeczy do 

podjęcia pewnych pragmatycznych inicjatyw bez przeprowadzenia 
kompleksowych negocjacji. Szybko okaże się jednak, że negocjacje te są 
potrzebne, jeśli nie chcemy dopuścić do powstania galimatiasu funduszy, 
mechanizmów, porozumień częściowych, kluczy podziału, niepodlegających 
kontroli ze strony ich twórców i – oczywiście – żadnej kontroli politycznej czy 
medialnej.

30. Nadanie Unii odpowiedniego statusu finansowego będzie wymagało długich i 
złożonych negocjacji, niezwykle trudnych politycznie. Wiemy jednak z 
doświadczenia, jaka metoda pozwala zarządzać złożonością w europejskich 
ramach: metodą tą jest formuła konwentu, czyli zgromadzenia przedstawicieli 
rządów i parlamentów państw członkowskich oraz instytucji wspólnotowych.

31. Poprzednia belgijska prezydencja wystąpiła z inicjatywą zwołania konwentu w 
sprawie przyszłości Europy i doprowadziła do przyjęcia jego mandatu: prace 
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trwały niemal 10 lat, ale Unia ma dziś nowe instytucje. Kolejna belgijska 
prezydencja mogłaby zwołać europejską konferencję finansową w składzie 
porównywalnym ze składem konwentu. Jej zadaniem byłoby przedstawienie 
propozycji całościowego porozumienia politycznego w sprawie podziału ról 
między budżety krajowe i budżet wspólnotowy, finansowania polityki 
europejskiej, systemu zasobów własnych Unii oraz całościowej kontroli 
demokratycznej.


