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Nowy budżet UE – kontrolerzy z zadowoleniem przyjmują 
wzrost elastyczności, lecz postulują dalsze zwiększenie 
nacisku na wartość dodaną 

Z nowego dokumentu analitycznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że 
w zaproponowanym przez Komisję Europejską budżecie UE na lata 2021–2027 należy położyć 
jeszcze większy nacisk na wartość dodaną. Kontrolerzy z zadowoleniem przyjmują wzrost 
elastyczności wieloletnich ram finansowych (WRF), który ma pomóc w stawieniu czoła 
nieprzewidzianym wydarzeniom. Niemniej jednak podkreślają, że w przedłożonym wniosku nie 
wyjaśniono w odpowiedni sposób zmian w priorytetowych obszarach wydatkowania. Komisja 
nie opublikowała też wyników oceny programów wydatkowania pod kątem wartości dodanej, 
które uzasadniałyby te zmiany.  

– Unijna wartość dodana została wskazana jako jedna z przewodnich zasad reformy Komisji 
w zakresie wydatków – stwierdził Jan Gregor, członek Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego odpowiedzialny za dokument analityczny. – Propozycje Komisji nie zostały 
jednak odpowiednio wyjaśnione ani poparte przeprowadzoną przez nią oceną unijnej wartości 
dodanej programów wydatkowania. 

Zaproponowane przez Komisję zmiany dotyczą zarówno priorytetów, jak i struktury budżetu. 
Finansowanie ograniczono o 63 mld euro w przypadku wyłącznie jednego działu – „Zasoby 
naturalne i środowisko”. Kwota ta obejmuje zmniejszenie finansowania unijnego na rzecz 
wspólnej polityki rolnej o 15%. Równocześnie Komisja proponuje podniesienie poziomu 
współfinansowania zapewnianego przez państwa członkowskie na rzecz programów rozwoju 
obszarów wiejskich. 

W odniesieniu do pozostałych działów Komisja proponuje zwiększenie łącznej puli środków 
finansowych o 115 mld euro, z czego 52 mld euro mają stanowić nowe fundusze. Zwiększenia 
środków przekraczające 10% zaproponowano w przypadku działu „Kraje sąsiadujące i świat” 
(+13%), „Jednolity rynek, innowacje i technologie cyfrowe” – działu, który obejmuje wydatki na 
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badania naukowe (+43%) – oraz działów „Migracja i zarządzanie granicami” i „Bezpieczeństwo 
i obrona” (+359%).  

Kontrolerzy zwracają także uwagę na problematyczne kwestie związane z harmonogramem 
proponowanego budżetu, podkreślając, że ramy strategiczne i cele działań unijnych nadkładają 
się na siebie i są niezsynchronizowane. Obowiązywanie strategii „Europa 2020” zakończy się 
przed rozpoczęciem nowego okresu WRF, lecz wciąż nie ustalono nowego zestawu celów 
strategicznych UE. W rezultacie wniosek w sprawie długoterminowego budżetu UE stał się 
narzędziem kształtowania unijnych celów politycznych po 2020 r., a nie ich odzwierciedleniem. 
Zdaniem kontrolerów taka kolejność działań nie należy do przyjętej praktyki i nie jest logiczna.  

Celem Komisji jest przyjęcie stosownych przepisów do wiosny 2019 r., co jest bardzo pożądane, 
ponieważ pomogłoby Komisji i państwom członkowskim uniknąć opóźnień w uruchamianiu 
nowych programów.  

Kontrolerzy z zadowoleniem przyjmują znaczny wzrost elastyczności budżetu na wypadek 
nieprzewidzianych wydarzeń, lecz wskazują również szereg wyzwań, z którymi należy się zmierzyć 
przed rozpoczęciem obowiązywania nowych WRF: 

• należy opracować kompleksowy plan finansowy, który będzie towarzyszył wnioskowi 
w sprawie WRF na lata 2021–2027;  

• dyskusje na temat wniosku w sprawie WRF rozpoczęły się, zanim UE jasno określiła cele 
strategiczne na okres po 2020 r.;  

• należy opracować solidne i wzajemnie spójne ramy wykonania zadań dla unijnych 
programów wydatkowania, które będą dostosowane do celów strategicznych UE i do WRF na lata 
2021–2027;  

• zaproponowane przez Komisję nowe i zmienione programy finansowania muszą 
gwarantować niezmiennie wysoki poziom rozliczalności publicznej i przejrzystości;  

• Europejski Trybunał Obrachunkowy powinien zostać upoważniony do kontrolowania 
wszystkich organów UE, łącznie z Europejską Agencją Obrony i proponowanym Europejskim 
Funduszem Walutowym, a także powinien mieć możliwość przeprowadzania kontroli wszelkich 
organów utworzonych poza unijnym porządkiem prawnym w celu realizacji polityk UE. 

Informacje dla redaktorów 

Jak wynika z obliczeń kontrolerów, WRF proponowane przez Komisję na lata 2021–2027 
obejmują zwiększenie środków o 18% w porównaniu z ramami na lata 2014–2020 – z 1,08 bln 
euro do 1,28 bln euro (w cenach bieżących). Niemniej jednak po uwzględnieniu inflacji, wpływu 
brexitu (niższe wkłady finansowe wnoszone przez Zjednoczone Królestwo i mniejsze płatności na 
rzecz tego państwa) oraz włączeniu Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu UE rzeczywisty 
wzrost wynosi zdaniem kontrolerów 5% – z 1,08 bln euro do 1,13 bln euro. Jeżeli jednak kwotę tę 
wyrazić jako odsetek dochodu narodowego brutto, Komisja szacuje, że przekłada się ona na 
spadek z 1,16% do 1,11%. 

Dokument analityczny nie jest sprawozdaniem z kontroli, lecz przeglądem opartym na 
powszechnie dostępnych informacjach i na pracach kontrolerów w danym obszarze polityki. 
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Dokument analityczny Trybunału zatytułowany „The Commission’s proposal for the 2021-2027 
Multiannual Financial Framework” [Wniosek Komisji w sprawie wieloletnich ram finansowych na 
lata 2021–2027] jest dostępny na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w języku 
angielskim. 
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