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Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na rok budżetowy 

2017 ujmujący nadwyżkę z roku budżetowego 2016   

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie stanowiska Rady 

dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2017 Unii Europejskiej na rok 

budżetowy 2017 – ujęcie nadwyżki z roku budżetowego 2016 (09437/2017 – C8-

0190/2017 – 2017/2061(BUD)) 

 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii 

Atomowej, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 

966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 

Euratom) nr 1605/20021, w szczególności jego art. 41, 

– uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, w formie 

przyjętej ostatecznie w dniu 1 grudnia 2016 r.2, 

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 

r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−20203, 

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy 

Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, 

współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami4, 

– uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie 

systemu zasobów własnych Unii Europejskiej5, 

                                                 
1  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1. 
2  Dz.U. L 51 z 28.2.2017, s. 1. 
3  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884. 
4  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1. 
5  Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105. 



 

 

– uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 2/2017 przyjęty przez Komisję dnia 12 

kwietnia 2017 r. (COM(2017)0188), 

– uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2017 przyjęte 

przez Radę dnia 8 czerwca 2017 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 9 

czerwca 2017 r. (09437/2017 – C8-0190/2017), 

– uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0229/2017), 

A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 2/2017 ma na celu zapisanie w 

budżecie na rok 2017 nadwyżki z roku budżetowego 2016 w wysokości 6 405 mln 

EUR; 

B.  mając na uwadze, że główne składniki tej nadwyżki to dodatni wynik po stronie 

dochodów wynoszący 1 688 mln EUR, niewykorzystane środki po stronie wydatków w 

wysokości 4 889 mln EUR oraz różnice kursowe w wysokości 173 mln EUR;  

C.  mając na uwadze, że po stronie dochodów dwa główne składniki to odsetki z tytułu 

zaległych płatności i grzywny (3 052 mln EUR) oraz ujemny wynik po stronie zasobów 

własnych (1 511 mln EUR);  

D.  mając na uwadze, że po stronie wydatków poziom niepełnego wykorzystania środków 

wynosi 4 825 mln EUR w 2016 r. i 28 mln EUR w odniesieniu do środków 

przeniesionych z 2015 r. w ramach sekcji III (Komisja) oraz 35 mln EUR w przypadku 

pozostałych instytucji; 

1. odnotowuje przedstawiony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 2/2017 

poświęconego wyłącznie rozdysponowaniu nadwyżki środków budżetowych z 2016 r. 

wynoszącej 6 405 mln EUR zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego i 

stanowiskiem Rady w tej sprawie;  

2.  odnotowuje z dużym niepokojem wysoki poziom niepełnego wykorzystania środków 

wynoszący 4 889 mln EUR w 2016 r., pomimo faktu, że w budżecie korygującym nr 

4/2016 został już zmniejszony poziom środków na płatności o kwotę 7 284,3 mln EUR; 

zwraca uwagę, że bardzo niski poziom wykorzystania środków na płatności w 

dziedzinie spójności (dział 1b) jest częściowo spowodowany niedokładnymi 

prognozami państw członkowskich i opóźnieniami w wyznaczaniu instytucji 

zarządzających i certyfikujących na szczeblu krajowym; 

3. zwraca uwagę na negatywny wpływ deprecjacji funta szterlinga w stosunku do euro, co 

jest główną przyczyną spadku dochodów o 1 511 mln EUR w ramach zasobów 

własnych; zwraca uwagę, że spadek ten mógłby doprowadzić do poważnych 

problemów w zakresie finansowania budżetu Unii; zauważa, że ten spadek dochodów 

wynika z jednostronnej decyzji Zjednoczonego Królestwa dotyczącej wystąpienia z 

Unii, natomiast koszty wynikające z tej korekty ciążą na Unii jako całości; podkreśla, że 

koszty te powinny zostać uwzględnione podczas negocjacji na temat uregulowania 

zobowiązań finansowych między Zjednoczonym Królestwem a Unią; 

4.  zauważa w szczególności stosunkowo wysoki poziom grzywien w 2016 r., które łącznie 

wyniosły 4 159 mln EUR, z czego kwota 2 861 mln EUR została wliczona jako 



 

 

nadwyżka z 2016 r.; 

5. podkreśla, że zamiast dostosowywać składkę opartą na DNB należy umożliwić 

budżetowi Unii ponowne wykorzystanie wszelkiej nadwyżki wynikającej z niepełnego 

wykorzystania środków lub z grzywien nałożonych na przedsiębiorstwa za naruszenie 

unijnego prawa konkurencji, aby zaspokoić potrzeby finansowe Unii;  

6. zauważa, że przyjęcie projektu budżetu korygującego nr 2/2017 obniży udział składek z 

DNB państw członkowskich w budżecie Unii w 2017 r. o 6 405 mln EUR; ponownie 

wzywa państwa członkowskie, aby wykorzystały okazję stwarzaną przez takie 

powracające środki i dopełniły zobowiązań odnoszących się do kryzysu uchodźczego 

oraz wniosły unijny wkład na rzecz funduszy powierniczych Unii oraz Europejskiego 

Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju1; 

7. wzywa instytucje Unii do szybkiego rozpatrzenia oczekiwanych i nowych projektów 

budżetu korygującego w odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

i Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, zgodnie z 

zobowiązaniami podjętymi w ramach postępowania pojednawczego w sprawie budżetu 

na 2017 r.; 

8.  w kontekście tego projektu budżetu korygującego wyraża ubolewanie, że Rada przez 

kilka miesięcy blokowała przyjęcie śródokresowego przeglądu wieloletnich ram 

finansowych; z ulgą przyjmuje, że rząd brytyjski dotrzymał słowa i po wyborach 

parlamentarnych w Zjednoczonym Królestwie szybko odstąpił od blokady przeglądu 

wieloletnich ram finansowych; ; wyraża nadzieję, że powracające do państw 

członkowskich zasoby finansowe ułatwią zbliżające się negocjacje na temat 

uregulowania zobowiązań finansowych między Zjednoczonym Królestwem a Unią;  

9. zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2017; 

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 2/2017 

został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej; 

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 

Komisji, jak również innym instytucjom i właściwym organom oraz parlamentom 

narodowym. 

 

 

                                                 
1  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz w sprawie 
ustanowienia gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR (COM(2016)0586). 


