
 
Wieloletni budżet UE: co to jest?
 

W jaki sposób finansowana jest Unia Europejska i w co inwestuje pieniądze? Dowiedz się
więcej o wieloletnim budżecie UE i o tym, jak jest przygotowywany.
 
Długoterminowy budżet UE pomaga milionom studentów, tysiącom naukowców, miast,
przedsiębiorstw, regionów i organizacji pozarządowych. Przyczynia się do zdrowszej i
bezpieczniejszej żywności, nowych i lepszych dróg, kolei czy lotnisk, czystszego środowiska i
większego bezpieczeństwa na zewnętrznych granicach UE.
 
Łączenie zasobów wzmacnia Europę i jest kluczem do dobrobytu. Gdy Europa zmaga się z
niszczycielskim wpływem pandemii koronawirusa na społeczeństwo i gospodarkę, ambitny
budżet UE spełniający oczekiwania Europejczyków ma większe znaczenie niż kiedykolwiek
wcześniej.
 
Czym jest wieloletni budżet UE? 
Wieloletni budżet UE jest również znany jako ‘wieloletnie ramy finansowe’ lub WRF (po ang.
MFF). Określa pułap kwoty, jaką UE może zainwestować w ciągu co najmniej pięciu lat w
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiana-klimatu/20180703STO07129/reakcja-ue-na-zmiane-klimatu
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/schengen
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/reakcja-ue-na-koronawirusa/20200513STO79012/koronawirus-plan-ue-na-ozywienie-gospodarki
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200712IPR83213/wyniki-nowego-sondazu-obywatele-chca-wyzszego-budzetu-ue-na-walke-z-kryzysem


różnych obszarach polityk. Ostatnie długoterminowe budżety ustalano na siedem lat.
 
UE ma zarówno wieloletni budżet, jak i roczne budżety, między innymi po to, aby zapewnić
przewidywalność, a tym samym wydajność programom, które chce finansować. Ta
przewidywalność jest potrzebna na przykład naukowcom pracującym nad wieloletnimi
projektami.
 
Długoterminowy budżet musi także charakteryzować się pewną elastycznością, aby móc
odpowiadać na nieprzewidziane kryzysy i sytuacje awaryjne, takie jak pandemia koronawirusa.
Dlatego zawiera szereg instrumentów zapewniających, że w nieprzewidzianych okolicznościach
fundusze będą mogły zostać wykorzystane tam, gdzie są najbardziej potrzebne.
 
Na przykład fundusz solidarności UE zapewnia pomoc finansową w przypadku poważnej klęski
w państwie członkowskim, a Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji pomaga
pracownikom zwolnionym w wyniku zmian strukturalnych w światowym handlu lub kryzysu
gospodarczego znaleźć nową pracę. Od początku kryzysu koronawirusowego udostępniano
fundusze UE w celu przeciwdziałania społeczno-ekonomicznym skutkom pandemii i wspierania
systemów opieki zdrowotnej w krajach UE. Dowiedz się więcej z naszej osi czasu działań EU w
kwestii COVID-19.
 
Budżet UE różni się od budżetów krajowych między innymi tym, że jest budżetem bardziej
inwestycyjnym - nie finansuje np. edukacji podstawowej lub obrony narodowej, a zamiast tego
skupia się głównie na kluczowych obszarach zapewniających wartość dodaną UE, wspierając
wzrost gospodarczy i konkurencyjność lub wcielając w życie solidarność poprzez wspieranie
osób najbardziej dotkniętych kryzysem koronawirusowym.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/wlaczenie-i-zabezpieczenie-spoleczne/20181211STO21522/europejski-fundusz-dostosowania-do-globalizacji
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200424STO77802/koronawirus-os-czasu-dzialan-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200424STO77802/koronawirus-os-czasu-dzialan-ue


W co inwestuje UE? 
Budżet wspiera badania i innowacje, inwestycje w transeuropejskie sieci oraz rozwój małych i
średnich przedsiębiorstw (MŚP), co ma wspierać wzrost gospodarczy i tworzyć miejsca pracy w
UE.
 
Najwięcej środków w ramach obecnego wieloletniego budżetu otrzymują wspólna polityka rolna
UE (WPR), wspólna polityka rybołówstwa i środowisko. Następne są programy „spójności”,
które pomagają zmniejszać dysproporcje w poziomie rozwoju regionów UE. Z wieloletniego
budżetu finansowane są również projekty rozwojowe i międzynarodowa pomoc humanitarna.

Czym jest wieloletni budżet UE
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201016IPR89542/beartas-feirme-ata-nios-glaise-nios-cothroime-agus-nios-treine-don-aontas
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201016IPR89542/beartas-feirme-ata-nios-glaise-nios-cothroime-agus-nios-treine-don-aontas


Dowiedz się więcej o programach finansowanych z wieloletniego budżetu oraz projektach
finansowanych w twoim regionie.
 

Jak będzie wyglądał budżet UE na lata 2021-2027? 
Po 10 tygodniach intensywnych negocjacji, negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli 10
listopada 2020 r. porozumienie w sprawie planu inwestycyjnego i finansowego UE na
nadchodzące siedem lat. Przemawiając po tym przełomie w negocjacjach, Przewodniczący PE
David Sassoli powiedział: „To dobre porozumienie dla Europejczyków. Ten pakiet środków
pomoże krajom europejskim wyjść z obecnego kryzysu, jednocześnie stanowiąc inwestycję w
długoterminową przyszłość Europy”.
 
Podczas negocjacji, Parlament zabezpieczył dodatkowe 15 mld euro na wzmocnienie
kluczowych programów UE, takich jak program na rzecz zdrowia EU4Health, Horyzont Europa
(badania i innowacje) i Erasmus+ (edukacja, młodzież i szkolenia), które poprawiają jakość
życia Europejczyków. Kolejny 1 miliard euro zwiększy elastyczność reagowania na przyszłe
potrzeby i kryzysy.
 
Parlament również zaciekle walczył o prawnie wiążące porozumienie w sprawie wprowadzenia
nowych źródeł dochodów UE. Zapewni to, że koszty spłaty odbudowy po pandemii
koronawirusa nie spadną na europejskich podatników ani nie odbędą się kosztem istniejących
programów UE. Nowe linie finansowania obejmują podatek od tworzyw sztucznych
niepoddanych recyklingowi, opodatkowanie gigantów cyfrowych i podatek od transakcji
finansowych.
 
Co najmniej 30% budżetu UE i funduszu odbudowy po COVID-19 w wysokości 750 mld euro
zostanie przeznaczone na wsparcie działań na rzecz klimatu. Parlament zapewnił również
wzmocnioną kontrolę budżetową funduszu odbudowy. Budżet na lata 2021-2027 wymaga
ostatecznej zgody Parlamentu oraz jednogłośnego poparcia Rady. Parlament zatwierdził
siedmioletni budżet 16 grudnia, a Rada przyjęła go następnego dnia. Wraz z pakietem
odbudowy po COVID-19 umożliwi UE zapewnienie inwestycji o wartości 1,8 biliona euro.

Plan odbudowy po koronawirusie
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/what-is-the-multiannual-financial-framework-or-mff_B01-ESN-20200924-EN_ev
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https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_pl
https://what-europe-does-for-me.eu/pl/portal/1/0?area=PL&txt=POLSKA
https://what-europe-does-for-me.eu/pl/portal/1/0?area=PL&txt=POLSKA
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/what-is-the-multiannual-financial-framework-or-mff_B01-ESN-20200924-EN_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-on-eu-budget-agreement-a-good-deal-for-eu-citizens
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-on-eu-budget-agreement-a-good-deal-for-eu-citizens
https://twitter.com/EP_Budgets/status/1326217994620588033
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200604STO80507/ochrona-zdrowia-zwiekszenie-gotowosci-ue-na-zagrozenia-zarzadzanie-kryzysowe
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-horizon-europe-fp
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/erasmus
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiana-klimatu/20200618STO81513
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201211IPR93621/parlament-zatwierdza-siedmioletni-budzet-ue-na-lata-2021-2027
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201211IPR93621/parlament-zatwierdza-siedmioletni-budzet-ue-na-lata-2021-2027


Posłowie do PE i Rada osiągnęli również porozumienie w sprawie wprowadzenia nowego
mechanizmu uzależniającego otrzymanie środków unijnych od przestrzegania przez państwa
członkowskie praworządności. Nowy mechanizm zostanie uruchomiony nie tylko wtedy, gdy
naruszenie bezpośrednio wpływa na fundusze unijne, ale także w przypadku poważnego ryzyka
takiego naruszenia. Końcowi beneficjenci funduszy UE będą chronieni. Nowe rozporządzenie
zostało uchwalone przez parlament 16 grudnia i obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. To ważny
temat dla Europejczyków - niedawne badanie opinii publicznej zlecone przez Parlament
wykazało, że ośmioro na dziesięcioro Europejczyków chce, aby fundusze UE były powiązane z
poszanowaniem praworządności.
 

Wieloletni budżet UE
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/long-term-budget-parliament-defends-eu-flagship-programmes_N01-PUB-200924-
MMFP_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201104IPR90813/rule-of-law-conditionality-meps-strike-a-deal-with-council
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201104IPR90813/rule-of-law-conditionality-meps-strike-a-deal-with-council
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201211IPR93622/parlament-zatwierdza-uwarunkowanie-dostepu-do-funduszy-eu-od-praworzadnosci
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201215IPR94024/rule-of-law-mechanism-applies-without-further-delay-as-of-1-january-meps-stress
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201016IPR89545/77-of-europeans-insist-eu-funds-be-linked-to-respect-for-rule-of-law
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/long-term-budget-parliament-defends-eu-flagship-programmes_N01-PUB-200924-MMFP_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/long-term-budget-parliament-defends-eu-flagship-programmes_N01-PUB-200924-MMFP_ev

