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Projekt budżetu korygującego nr 3/2012 – nadwyżka wynikająca z 

wykonania budżetu na rok 2011  

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie stanowiska Rady 

dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3/2012 na rok 

budżetowy 2012, sekcja 3 – Komisja (11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD)) 

 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 310 i 

314 oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności 

jego art. 106a, 

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 

2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu 

ogólnego Wspólnot Europejskich1, w szczególności jego art. 15, 37 i 38, 

– uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, w formie przyjętej 

ostatecznie w dniu 1 grudnia 2011 r.2, 

– uwzględniając stanowisko Rady dotyczące wniosku o przesunięcie środków DEC 9/2012, 

przyjęte w dniu 7 czerwca 2012 r., 

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy 

Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego 

zarządzania finansami3, 

– uwzględniając projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3/2012 na rok budżetowy 

2012, przedłożony przez Komisję dnia 16 kwietnia 2012 r. (COM(2012)0181), 

– uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2012 przyjęte 

przez Radę w dniu 11 czerwca 2012 r. (11113/2012 – C7-0147/2012), 

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reguł finansowych mających zastosowanie do 

budżetu rocznego Unii (COM(2010)0815),  

– uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0206/2012), 

A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 3/2012 ma na celu wprowadzenie do 

budżetu na rok 2012 nadwyżki z roku budżetowego 2011 wynoszącej 1 496 968 014 EUR, 

B. mając na uwadze, że główne składniki tej nadwyżki to niewykorzystane środki po stronie 

wydatków w wysokości 0,73 mld EUR, dodatni wynik po stronie dochodów wynoszący 

                                                 
1 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. 
2 Dz.U. L 56 z 29.2.2012. 
3 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. 



ponad 0,67 mld EUR oraz dodatnie różnice kursowe w wysokości 0,1 mld EUR, 

C. mając na uwadze, że większość środków po stronie dochodów (0,45 mld EUR z ogólnej 

kwoty 0,67 mld EUR) pochodzi z grzywien i odsetek z tytułu płatności przeterminowanych, 

D. mając na uwadze, że niewykorzystane środki po stronie wydatków, które dotyczą środków 

budżetowych na 2011 r. w wysokości 0,56 mld EUR i środków przeniesionych z 2010 r. w 

wysokości 0,17 mld EUR, nie wynikają z trudności absorpcyjnych ani złego zarządzania, 

lecz z obowiązujących przepisów dotyczących dostosowania podziału płatności w 

zależności od potrzeb, zwłaszcza w ostatnich tygodniach roku budżetowego, 

E. mając na uwadze, że – wręcz przeciwnie – ze wszystkich dostępnych wskaźników wynika, 

że w roku bieżącym istnieje niedobór płatności w wielu obszarach działań UE, zwłaszcza 

dlatego, że w 2011 r. po raz drugi z rzędu władza budżetowa obniżyła poziom środków na 

płatności na rok 2012 r. w budżecie UE o ponad 3 mld EUR w porównaniu ze wstępnymi 

szacunkami Komisji, w tym również w dziedzinie badań naukowych i polityki spójności, 

F. mając na uwadze, że w stanowisku dotyczącym wniosku o przesunięcie DEC 9/2012 Rada 

drastycznie obniżyła środki na płatności przeznaczone na badania naukowe, dziedzinę, w 

której istnieją pilne potrzeby w zakresie płatności, aby możliwe było wypełnienie 

zobowiązań, lecz w końcu zrewidowała swe stanowisko we wniosku o przesunięcie DEC 

19/2012, 

G. mając na uwadze, że zgodnie z art. 15 rozporządzenia finansowego jakakolwiek 

rozbieżność w stosunku do preliminarza musi być uwzględniona w budżecie Unii w drodze 

budżetu korygującego dotyczącego wyłącznie tej konkretnej rozbieżności, 

1. przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 3/2012 poświęcony wyłącznie 

uwzględnieniu w budżecie nadwyżki z 2011 r., zgodnie z art. 15 rozporządzenia 

finansowego; podkreśla, że artykuł ten pozostawia pewną swobodę w zakresie 

wykorzystania nadwyżki; 

2. zwraca uwagę, że główne składniki tej nadwyżki to niewykorzystane środki po stronie 

wydatków w wysokości 0,73 mld EUR, dodatni wynik po stronie dochodów wynoszący 

ponad 0,67 mld EUR oraz dodatnie różnice kursowe w wysokości 0,1 mld EUR; 

3. podkreśla, że niewykorzystane środki po stronie wydatków (0,73 mld EUR) nie wynikają z 

trudności absorpcyjnych ani złego zarządzania, lecz z obowiązujących obecnie przepisów 

dotyczących dostosowania podziału płatności w zależności od potrzeb; uważa wobec tego, 

że powinny one być traktowanie odmiennie  w przeciwieństwie do tej części nadwyżki, 

która wynika z wahań po stronie dochodów; podkreśla ponadto, że owo niepełne 

wykorzystanie środków w dużej mierze wynika z decyzji Rady o nieprzyjęciu korekty płac i 

emerytur przewidzianej w regulaminie pracowniczym; 

4. ubolewa na faktem, iż mimo przepisów zawartych w art. 310 ust. 5 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczących należytego zarządzania finansami, a także 

wspólnego oświadczenia w sprawie środków na płatności, uzgodnionego przez wszystkie 

trzy instytucje w ramach procedury budżetowej na 2012 r., Rada początkowo podjęła 

decyzję o obniżeniu o dwie trzecie poziomu środków we wniosku o przesunięcie DEC 

9/2012 dotyczącym kwoty w wysokości 485 mln EUR z projektów energetycznych 

charakteryzujących się niepełnym wykorzystaniem środków na pomoc na rzecz naprawy 



gospodarczej w celu wzmocnienia trzech linii budżetowych w siódmym programie 

ramowym (program współpracy); 

5. podkreśla, że doprowadziłoby  to do sztucznego zawyżenia kwoty niewykorzystanych 

środków w odniesieniu do płatności na rok 2012, powodując tym samym wzrost nadwyżki 

w 2012 r., kiedy wszystkie dostępne wskaźniki wskazują w roku bieżącym na niedobór 

płatności w dziedzinie badań naukowych i w innych obszarach działań UE; w związku z 

tym z zadowoleniem przyjmuje zrewidowanie stanowiska przez Radę i przyjęcie wniosku o 

przesunięcie DEC 19/2012; 

6. zatwierdza, bez zmian, stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego 

nr 3/2012; 

 

7. zobowiązuje przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 3/2012 został 

ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej; 

8. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji 

i parlamentom narodowym. 


