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TWORZENIE WIEKSZEJ SYNERGII POMIEDZY
EUROPEJSKIM A BUDZETAMI KRAJOWYMI

BUDZETEM

STRESZCZENIE

W niniejszym studium przeanalizowano wydatki zarówno na szczeblu UE, jak i na
szczeblu krajowym w szeregu nastepujacych obszarów polityki: ksztalcenie i
szkolenie, polityka spoleczna, badania, pomoc rozwojowa i humanitarna, wspólna
polityka zagraniczna i bezpieczenstwa. Dokonano takze przegladu mechanizmów i
procesów sluzacych zapewnieniu koordynacji budzetu pomiedzy tymi dwoma
szczeblami. Analiza obejmowala przewodnie cele budzetowe i polityczne w tych
pieciu obszarach w oparciu o badania przeprowadzone w czterech panstwach
czlonkowskich – Belgii, Francji, Slowenii i Portugalii. Na podstawie przegladu
literatury i rozmów z urzednikami zarówno na szczeblu UE, jak i szczeblu panstw
czlonkowskich oceniono obecne mechanizmy i procedury koordynacji wydatków
UE i wydatków krajowych oraz przyczyny ogólnego braku synergii pomiedzy
szczeblem europejskim a krajowym.
Wydatki budzetowe UE stanowia zaledwie ok. 2% lacznych wydatków publicznych
w UE. W porównaniu z wydatkami krajowymi udzial wydatków UE w lacznych
wydatkach publicznych jest szczególnie niewielki w obszarze polityki spolecznej,
ksztalcenia oraz polityki zagranicznej/bezpieczenstwa. W obszarach pomocy
rozwojowej oraz badan i rozwoju jest stosunkowo wyzszy.
Ogólna synergia pomiedzy strategicznymi celami polityki UE a polityka budzetowa
jest slaba. Tylko niewielka czesc budzetu UE jest przeznaczana na dzialania
przyczyniajace sie do realizacji strategii lizbonskiej. Natomiast na szczeblu panstw
czlonkowskich, poza pewnymi wyjatkami – dotyczacymi glównie polityki
regionalnej – w budzetach krajowych rzadko znajduje sie odniesienie do wkladu w
osiagniecie celów strategii lizbonskiej lub innych celów UE.
Ogólnie rzecz biorac, priorytety polityczne czterech panstw czlonkowskich w pieciu
badanych obszarach polityki przystaja do celów UE, zwlaszcza w obszarach
pomocy rozwojowej i polityki zagranicznej/bezpieczenstwa. Wszystkie panstwa
czlonkowskie sa zobowiazane do osiagniecia celów milenijnych ONZ oraz
wspierania Konsensu europejskiego w sprawie polityki rozwoju. W obszarach
ksztalcenia i polityki spolecznej kwestie uczenia sie przez cale zycie oraz
zwiekszania elastycznosci i szans zatrudnienia pracowników zyskuja na znaczeniu
we wszystkich czterech panstwach czlonkowskich, zgodnie z polityka UE. Ponadto,
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w odniesieniu do badan i rozwoju, panstwa czlonkowskie coraz bardziej
dopasowuja swoje strategie w zakresie badan i rozwoju oraz krajowe metody
finansowania do celów i funkcjonowania unijnego programu badan. Jak mozna by
oczekiwac, dopasowanie priorytetów polityki jest duze w obszarach polityki –
takich jak polityka spójnosci – gdzie kwalifikowalnosc do uzyskania finansowania z
UE podlega wymogom wspólfinansowania. Dotyczy to szczególnie panstw
czlonkowskich, w których stosunkowy udzial wydatków UE w wydatkach
publicznych jest wyzszy.
Ankietowani przyznaja, ze z uwagi na obecny kryzys gospodarczy i finansowy oraz
niedostatek srodków finansowych bardzo potrzebna jest lepsza koordynacja celów
polityki na szczeblu UE (np. strategii lizbonskiej i „UE 2020”, Konsensu
europejskiego w sprawie polityki rozwoju itp.), lecz takze pomiedzy celami polityki
europejskiej i krajowej w wielu obszarach. Koordynacja taka doprowadzilaby do
wiekszej synergii pomiedzy wydatkami na szczeblu europejskim i krajowym, przy
poszanowaniu i wzmocnieniu zasad pomocniczosci, dodatkowosci, europejskiej
wartosci dodanej oraz korzysci skali.
To, ze mozna okreslic niewiele przykladów formalnych mechanizmów koordynacji
budzetowej, nie oznacza, ze koordynacja w ogóle nie istnieje. Rzady krajowe nie
moga ignorowac polityki UE w zakresie wydatków publicznych. Krajowe strategie
budzetowe coraz czesciej maja na celu uzupelnienie wlasnych srodków
funduszami UE.
Teoretycznie UE i panstwa czlonkowskie koordynuja swoja polityke poprzez
szeroki zakres mechanizmów (czesto dorozumianych), takich jak sieci, praktyki
dotyczace benchmarkingu i wzajemnej oceny, ogólne wytyczne w dziedzinie
polityki gospodarczej (BEPG) i otwarta metoda koordynacji. Mimo ze ankietowani
uznawali znaczenie mechanizmów koordynacji dla tworzenia synergii
budzetowych, przyznaja, ze rzadko wdraza sie takie mechanizmy. BEPG i, bardziej
ogólnie, otwarta metoda koordynacji sa uwazane za instrumenty przynoszace
ograniczone wyniki w zakresie koordynacji i konwergencji, poniewaz nie obejmuja
mechanizmów sankcji.
Jako przyczyne obecnego braku synergii budzetowej wymienia sie takze brak
polaczen miedzy procedurami budzetowymi w panstwach czlonkowskich a tymi
na szczeblu UE. Podstawowe kwestie takie jak dlugosc i harmonogramy cykli
budzetowych oraz brak uzgodnionej, standardowej unijnej struktury budzetu
komplikuja dazenie do synergii.
Wymogi wspólfinansowania odnoszace sie do niektórych rodzajów finansowania
UE do pewnego stopnia prowadza do zmiany orientacji wydatków krajowych, a de
facto do zmiany orientacji priorytetów politycznych panstw czlonkowskich.
Dotyczy to zwlaszcza tych panstw czlonkowskich, które sa w wiekszym stopniu od
innych uzaleznione od srodków przekazywanych z budzetu UE.
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W przypadku polityki spolecznej wymogi wspólfinansowania EFRR i EFS prowadza
do wiekszego dopasowania priorytetów polityki na obu szczeblach i maja wplyw
na budzety krajowe. Ten pozytywny efekt dzwigni jest jednak ograniczony i mniej
widoczny w panstwach czlonkowskich takich jak Francja czy Belgia, które
otrzymuja stosunkowo mniej srodków.
W odniesieniu do badan i rozwoju istnieja dowody na rosnace dopasowanie
budzetów krajowych i budzetu UE, poniewaz zasoby finansowe 7PR znacznie
wzrosly, co zwiekszylo ich wzgledne znaczenie jako czesci lacznych srodków na
badania.
W obszarze ksztalcenia panstwa czlonkowskie nie sa zobowiazane do uzupelniania
wydatków UE. Efekt dzwigni finansowania UE jest zwiazany glównie ze zwiekszona
koordynacja polityki, na przyklad poprzez praktyki benchmarkingu.
W obszarze pomocy rozwojowej kilka panstw czlonkowskich przekazuje czesc
swojej pomocy rozwojowej UE, aby Komisja Europejska zarzadzala nia w dazeniu
do realizacji celów UE. Jest to interesujacy przyklad tego, jak panstwa czlonkowskie
daza do osiagniecia wiekszego oddzialywania, wykorzystujac korzysci skali
wynikajace ze zgromadzenia srodków na pomoc rozwojowa.
W obszarze polityki zagranicznej i bezpieczenstwa istnieja ograniczone dowody na
istnienie koordynacji pomiedzy budzetem UE a budzetami krajowymi. Mimo
rosnacego dopasowania priorytetów polityki na szczeblu UE polityka zagraniczna i
bezpieczenstwa jest wciaz w duzym stopniu postrzegana jako obszar polityki o
silnym wymiarze krajowym. Zarówno w obszarze pomocy rozwojowej, jak i polityki
zagranicznej/bezpieczenstwa
utworzenie
Europejskiej
Sluzby
Dzialan
Zewnetrznych bedzie stanowilo doskonala szanse na zwiekszenie koordynacji.
Ponizsze zalecenia moga przyczynic sie do zwiekszenia koordynacji pomiedzy
budzetem UE a budzetami krajowymi.
Po pierwsze, mozna zwiekszyc przejrzystosc i widocznosc koordynacji budzetowej
pomiedzy obydwoma szczeblami, dopasowujac do siebie kategorie wydatków
budzetowych na szczeblu krajowym i szczeblu UE. Obecnie brak zbiorczej analizy
europejskich finansów publicznych, wymagajacej porównywalnych danych
wysokiej jakosci i przedstawienia wydatków rzadów w ujeciu kalkulacyjnym. Tak jak
ma to miejsce w przypadku budzetów krajowych, Eurostat móglby takze
dopasowac obecne kategorie wydatków w budzecie UE do kategorii COFOG – nie
zmieniajac struktury budzetu UE – aby móc jednoczesnie porównac wydatki
publiczne panstw czlonkowskich i UE w obrebie jednych ram analitycznych.
Po drugie, wladze panstw czlonkowskich moga uzgodnic umieszczanie w swoich
budzetach krajowych przegladu swoich zobowiazan finansowych oraz dzialan
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sluzacych realizacji celów i strategii UE. Umozliwiloby to rzadom i parlamentom
powiazanie krajowych celów ze zobowiazaniami uzgodnionymi na szczeblu UE.
Stworzyloby takze ramy, w obrebie których mozna by okreslac wydatki UE i
wydatki krajowe, oraz dalo wyobrazenie o efektach dzwigni finansowej
instrumentów finansowania UE.
Po trzecie, parlamenty krajowe i Parlament Europejski powinny wspólpracowac w
celu zwiekszenia koordynacji budzetowej pomiedzy obydwoma szczeblami. Poza
forum istniejacym na szczeblu Rady rozmowy miedzy UE a parlamentami
krajowymi – strukturami posiadajacymi uprawnienia budzetowe – moglyby
stanowic skuteczny sposób na znalezienie sposobów dalszych dzialan w
odniesieniu do zwiekszenia koordynacji budzetowej oraz na pobudzenie wladz
krajowych do uwzgledniania wydatków UE na poziomie budzetów krajowych z
wieksza uwaga. Rozmowy takie moglyby takze koncentrowac sie na slabosciach
stwierdzonych w niniejszym sprawozdaniu oraz koordynacji wymaganej w
odniesieniu do szczególowych kategorii wydatków.
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