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Słowo wstępne Prezesa Trybunału

Na poniższych stronach zebrano zasadnicze uwagi, jakie Europejski Trybunał
Obrachunkowy przedłożył unijnym współprawodawcom – Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie – do rozważenia przez nich w debatach i przy podejmowaniu
decyzji odnoszących się do wniosków ustawodawczych Komisji dotyczących
wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027.
Niniejsza publikacja stanowi zwięzły przegląd uwag Trybunału związanych z kilkoma
obszarami budżetowymi. Opracowano ją w dużej mierze w oparciu o opinie w sprawie
wniosków Komisji sporządzone przez Trybunał w 2018 r., lecz uwzględniono również
ostatnie dokumenty analityczne Trybunału i sprawozdania dotyczące finansów
unijnych, a także zgromadzone przez Trybunał doświadczenia. Uwagi Trybunału
dotyczą w szczególności zaproponowanego przez Komisję procesu ustalania
priorytetów UE w wydatkowaniu środków, elastyczności budżetu UE, ukierunkowania
na wyniki i uproszczenia procedur administracyjnych, a także mechanizmów
rozliczalności i kontroli.
Trybunał pragnie podkreślić, że aby kontrola parlamentarna była skuteczna, musi
opierać się na solidnych mechanizmach rozliczalności. Twierdzenie to stanowi
podstawę dla propozycji Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, aby co do zasady
powierzyć mu rolę zewnętrznego kontrolera wszystkich organów ustanowionych przez
Unię Europejską.
Ogólnie Trybunał z zadowoleniem przyjmuje starania podejmowane przez Komisję
w celu zmodernizowania budżetu na okres po 2020 r. Równocześnie w swoich opiniach
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na temat wniosków ustawodawczych Komisji i sprawozdaniach Trybunał zwrócił uwagę
na kilka potencjalnych zagrożeń, wskazał szereg uchybień i zaproponował konkretne
usprawnienia. Niektóre z tych usprawnień wymagałyby zmian samych podstawowych
aktów ustawodawczych, niemniej wiele innych Komisja mogłaby wprowadzić
samodzielnie przy przyjmowaniu aktów delegowanych i wykonawczych mających
wdrożyć te przepisy ustawodawcze. Do tej pory Komisja rzadko zasięgała opinii
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat aktów o charakterze
nieustawodawczym, mimo że w wielu przypadkach znajdują się w nich kluczowe
przepisy oddziałujące na prawidłowość i skuteczność wydatków unijnych.
Obecnie Komisja dąży do tego, aby pakiet ustawodawczy WRF został przyjęty do końca
2019 r., co będzie i tak stanowiło duże opóźnienie w stosunku do początkowego
harmonogramu. Zakładany termin jest zatem krótki. Doświadczenie z okresu 2014–
2020 pokazuje, jak trudno nadrobić opóźnienia w przyjmowaniu ram prawnych.
W związku z tym Trybunał zachęca Parlament Europejski i Radę do jak najszybszego
wypracowania porozumienia politycznego, tak aby wdrażanie WRF mogło rozpocząć
się od razu po rozpoczęciu okresu programowania w 2021 r.

Klaus-Heiner Lehne
Prezes
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Uwagi Trybunału na temat wniosków
Komisji dotyczących WRF na lata 2021–
2027
Zagadnienia ogólne – jakie było stanowisko Trybunału?
W pierwszej części niniejszego przeglądu zamieszczono podsumowanie uwag
Trybunału dotyczących czterech konkretnych aspektów głównego wniosku Komisji
w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027:
—

procesu wyboru priorytetów wydatkowania w oparciu o względy strategiczne;

—

elastyczności budżetu UE i proponowanego przydziału środków finansowych;

—

uproszczenia programów wydatkowania i ukierunkowania ich na wyniki;

—

mechanizmów rozliczalności.

Nie należy przy tym w żadnym wypadku zapominać, że rolą Trybunału nie jest ocena
proponowanych priorytetów politycznych lub przydziałów środków w WRF.
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Czy wybór priorytetów wydatkowania był podyktowany względami strategicznymi?
Trybunał z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji o ścisłe powiązanie struktury
budżetu i przydziałów zasobów z jej priorytetami politycznymi, a także wniosek
o ukierunkowanie wydatków na działania, które jednoznacznie zapewniają unijną
wartość dodaną.
Niemniej Trybunał odnotował, że Komisja rozpoczęła negocjacje dotyczące planowania
finansowego na okres programowania 2021–2027 mimo braku porozumienia
politycznego z państwami członkowskimi i między tymi państwami na temat
strategicznych celów UE na najbliższe lata. Realizowanie obecnej strategii – „Europa
2020” – zakończy się przed rozpoczęciem nowego okresu. W efekcie wniosek Komisji
jest narzędziem kształtowania unijnych celów politycznych po 2020 r., a nie ich
odzwierciedleniem. Zdaniem Trybunału prawodawcy unijni powinni zapewnić, by przez
cały okres obowiązywania WRF planowanie finansowe UE należycie uwzględniało
wszelkie zmiany tych celów.
Uważa on też, że Komisja powinna ponadto zaproponować solidną koncepcję
europejskiej wartości dodanej, która mogłaby następnie stanowić podstawę
kompleksowej oceny kosztów i korzyści członkostwa w UE.

Jakie zmiany zostały zaproponowane, aby zwiększyć elastyczność budżetową
i usprawnić przydzielanie finansowania?
Komisja przedstawiła kilka propozycji, które zwiększyłyby ogólną elastyczność budżetu
(dotyczących podniesienia pułapu zasobów własnych, zniesienia ograniczeń różnicy
pomiędzy pułapem rocznych środków na płatności w WRF a płatnościami dokonanymi
w danym roku oraz ustalenia wysokości rezerwy na niewykorzystane środki na
zobowiązania i umorzenia).
Jeżeli chodzi o należyte zarządzanie finansami, Trybunał zgadza się, że zmiany te
mogłyby ułatwić szybkie i skuteczne reagowanie na nieprzewidziane zapotrzebowanie.
Trybunał stwierdza też, że sytuację rozjaśniłby wniosek dotyczący niewliczania
instrumentów szczególnych – takich jak Europejski Fundusz Dostosowania do
Globalizacji, Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, rezerwa na pomoc nadzwyczajną
i instrument elastyczności – do rocznych pułapów środków na płatności.
Jeżeli chodzi o ewolucję wydatków w WRF na lata 2021–2027 w porównaniu z WRF na
lata 2014–2020, należy wziąć pod uwagę szereg czynników (takich jak inflacja i wpływ
budżetowy wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE) (zob. też załącznik II). Trybunał
także odnotowuje, że wnioski Komisji dotyczące zmian priorytetów wydatkowania nie
są oparte na ocenie wartości dodanej każdego obszaru polityki UE. Poza tym Komisja
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powinna objaśnić kluczowe założenia stojące za wnioskiem w sprawie WRF
w kompleksowym planie finansowym.
Ponadto może się okazać, że priorytety wydatkowania w WRF i ogólnie przydział
środków będzie musiał zostać ponownie rozpatrzony w kontekście wystąpienia
Zjednoczonego Królestwa z UE, w wyniku którego może zmniejszyć się dostępna kwota
pieniędzy.
Komisja powinna też potraktować priorytetowo zapewnienie wystarczających środków
na płatności w WRF na okres 2021–2027, tak aby uregulować zobowiązania
pozostające do spłaty z obowiązujących WRF i wszelkie nowe zobowiązania, które
muszą zostać spłacone przed końcem 2027 r.

W jakim stopniu faktycznie położono nacisk na uproszczenie i wyniki?
Komisja proponuje ograniczenie liczby programów wydatkowania i zastosowanie
uproszczonych zasad. Zmniejszyłoby to obciążenie administracyjne beneficjentów oraz
organów krajowych lub regionalnych zarządzających środkami unijnymi. Komisja
proponuje też, by po stronie przychodów zlikwidować mechanizmy korekcyjne, które
stosuje się w odniesieniu do składek państw członkowskich do budżetu.
Trybunał z zadowoleniem przyjmuje te propozycje w ogólnych zarysach. Uważa jednak,
że jest zbyt wcześnie, aby ocenić, czy podejmowanie tego rodzaju działań zwiększy
wydajność funkcjonowania UE. W szczególności uproszczenie należy wykorzystywać do
usunięcia niepotrzebnych przepisów lub procedur, a nie wyłącznie do konsolidacji
istniejących zbiorów przepisów. Poza tym zwłaszcza w zakresie zarządzania dzielonego
Komisja musi dopilnować, by przepisy na szczeblu państw członkowskich gwarantowały
równowagę między łatwym wdrażaniem a pewnością, że unijne środki finansowe są
wydawane prawidłowo.
Komisja ma też zamiar w większym stopniu ukierunkować wszystkie programy
wydatkowania na wyniki. Częściowo zostanie to osiągnięte przez wyznaczenie
jaśniejszych celów i mniejszej liczby wskaźników wykonania, które będą
charakteryzowały się lepszą jakością.
Trybunał zgadza się jednak, że podstawowe znaczenie ma wprowadzenie do wszystkich
programów solidnych jednolitych ram wykonania zadań, które mogłyby być spójnie
stosowane przy monitorowaniu skuteczności wydatków unijnych.

W jaki sposób można zwiększyć rozliczalność?
Komisja proponuje wprowadzenie bardziej spójnych i przejrzystych ram w swoich
programach wydatkowania. Mniejsza liczba instrumentów byłaby finansowana poza
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budżetem UE. Trybunał jest zdania, że oba te rozwiązania mogą przynieść ogólne
zwiększenie rozliczalności.
Zasadnicze znaczenie ma to, by unijne programy wydatkowania gwarantowały
najwyższe standardy rozliczalności publicznej i przejrzystości. Pod tym względem
Trybunał opowiada się za opracowaniem zestawu nadrzędnych przepisów dotyczących
rozliczalności, które będzie można włączyć do międzyinstytucjonalnego porozumienia
towarzyszącego wnioskowi w sprawie WRF.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w
—

dokumencie analitycznym Trybunału pt. „The Commission’s proposal for the
2021-2027 Multiannual Financial Framework” [Wniosek Komisji w sprawie
wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027], opublikowanym 10 lipca
2018 r.;

—

opinii nr 5/2018 w sprawie zasobów własnych, opublikowanej
11 października 2018 r.

Dochody– jakie było stanowisko Trybunału?
W tej części podsumowano uwagi Trybunału dotyczące wniosków ustawodawczych
Komisji dotyczących zasobów własnych, które zostały opublikowane 2 maja 2018 r.
jako część pakietu WRF.
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Komisja proponuje, aby w najbliższych WRF zachować cła jako jeden z zasobów
własnych UE przy jednoczesnym obniżeniu odsetka zatrzymywanego przez państwa
członkowskie na poczet kosztów poboru. Proponuje także, by istotnym źródłem
dochodów pozostały zasoby obliczane na podstawie DNB oraz by uprościć sposób
obliczania wkładów opartych na podatku VAT. Te trzy kategorie zasobów własnych
łącznie składałyby się na 87% dochodów UE. Oprócz nich ustanowiono by dodatkowo
trzy nowe rodzaje zasobów własnych, opierające się na nowym systemie
opodatkowania unijnych przedsiębiorstw, unijnym systemie handlu uprawnieniami do
emisji oraz na opodatkowaniu opakowań z tworzyw sztucznych niepoddawanych
recyklingowi.
Zdaniem Trybunału proponowany system finansowania UE pozostaje złożony. Ponadto
wskazał on kilka zagadnień, które mogą podważyć skuteczność proponowanych
nowych kategorii zasobów własnych. Przykładowo Komisja proponuje obliczanie
wysokości zasobów opartych na unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji
jako odsetka wpływów z aukcji tych uprawnień, których całkowity wolumen jest stały.
Na pewno wygenerowałoby to dochód, lecz nie stworzyłoby dodatkowej zachęty dla
państw członkowskich do ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Wspólna
skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB) zostałaby
wdrożona dopiero kilka lat po rozpoczęciu obowiązywania nowych WRF. Ponadto
państwa członkowskie musiałyby zharmonizować sposoby gromadzenia i obliczania
danych dotyczących recyklingu tworzyw sztucznych, które następnie musiałyby zostać
zweryfikowane przez Komisję.
Trybunał jest też zdania, że Komisja powinna ponownie rozważyć swoją propozycję
dotyczącą uproszczenia zasobów własnych opartych na podatku VAT, ponieważ
założenia, na których opiera się przy obliczaniu nowych wkładów, nie odpowiadają
etapom analizy leżącej u podstaw uproszczenia.
W celu skompensowania wpływu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE oraz
włączenia Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) do budżetu UE Komisja proponuje
zwiększenie pułapów zasobów własnych. Wnioskuje też o stopniową likwidację
mechanizmów korekty, które w tej chwili są stosowane w odniesieniu do niektórych
państw członkowskich. W efekcie tych zmian system byłby bardziej przejrzysty i mniej
złożony. Zgodnie z wnioskiem Komisji proces ten nie zakończyłyby się jednak przed
2026 r.
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w
—

opinii nr 5/2018 w sprawie zasobów własnych, opublikowanej
11 października 2018 r.
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Wydatkowanie – jakie było stanowisko Trybunału?
W tej części podsumowano uwagi Trybunału dotyczące wniosków Komisji w sprawie
następujących głównych obszarów wydatkowania:
—

badania naukowe i innowacje,

—

polityka spójności,

—

rolnictwo i zasoby naturalne,

—

sąsiedztwo oraz współpraca rozwojowa i międzynarodowa,

—

program InvestEU.

Badania naukowe i innowacje
W dniu 7 czerwca 2018 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący programu w zakresie
badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” o wartości 100 mld euro, który ma
być następcą programu „Horyzont 2020”.

Trybunał nie został poproszony o wydanie opinii w sprawie tego wniosku.
W opublikowanym niedawno dokumencie analitycznym zawarł jednak szereg
propozycji dotyczących uproszczenia uczestnictwa w programie „Horyzont 2020”.
Zasugerował na przykład, by Komisja rozszerzyła wykorzystanie uproszczonych form
kosztów, tak by zwiększyć liczbę małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
uczestniczących w unijnych programach badawczych i podmiotów uczestniczących
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w nich po raz pierwszy. Postępując w ten sposób, Komisja powinna zadbać
o ograniczenie zagrożeń wynikających ze stosowania uproszczonych form kosztów
(zob. część na temat polityki spójności, s. 12).
Trybunał zaproponował też, by wnioski badawcze, których jakość została już oceniona
przez Komisję jako dobra, lecz dla których nie ma dostępnego finansowania z unijnych
programów badawczych, mogły być finansowane z innych programów europejskich lub
krajowych bez konieczności przeprowadzania kolejnej procedury wyboru. Mogłoby to
przyczynić się do zmniejszenia obciążenia administracyjnego uczestników.
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w
—

dokumencie analitycznym pt. „Wkład na rzecz uproszczenia kolejnych
programów badawczych UE po programie »Horyzont 2020«”, opublikowanym
21 marca 2018 r.

Polityka spójności
W dniu 29 maja 2018 r. Komisja opublikowała wniosek dotyczący rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące siedmiu
funduszy UE objętych zarządzaniem dzielonym: Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz.
Fundusze te łącznie mają wartość około 360 mld euro, co stanowi około 30%
całkowitego budżetu na lata 2021–2027.
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Warunki finansowania i ukierunkowanie na wyniki
Trybunał uważa, że działania Komisji zmierzające do wzmocnienia związku pomiędzy
wykorzystaniem finansowania unijnego a europejskim semestrem oraz przejście od
warunków ex ante do prostszych „warunków podstawowych” stanowią krok w dobrym
kierunku. Jednakże wobec braku ogólnounijnej strategii czy też zbioru wartości
docelowych, które dałyby jasny obraz tego, co UE pragnie osiągnąć dzięki prowadzonej
polityce, określenie celów strategicznych konkretnych funduszy pozostanie w gestii
państw członkowskich. Należy więc zadbać o to, aby te krajowe / regionalne cele były
wystarczająco ambitne.
Elastyczność
Co do zasady Trybunał przyjmuje z zadowoleniem różne działania zaproponowane we
wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów mające na celu
zwiększenie elastyczności budżetu UE. Niektóre z nich mogą jednak spowodować
zwiększenie obciążenia administracyjnego organów krajowych lub regionalnych (np.
planowanie przydziałów w dwóch etapach) lub wymagają dalszego doprecyzowania.
Uproszczenie
Wniosek Komisji jasno odzwierciedla jej dążenie do uproszczenia, które Trybunał
w pełni popiera. Niemniej uznaje on, że w niektórych przypadkach zagrożenia dla
zgodności i należytego zarządzania finansami przeważają nad potencjalnymi
korzyściami wynikającymi z uproszczenia. W szczególności:
—

uproszczenie może nastąpić kosztem zrozumiałości przepisów dla beneficjentów
i organów krajowych lub regionalnych,

—

szeroki zakres proponowanych środków (np. uproszczone formy kosztów,
finansowanie niepowiązane z kosztami) może prowadzić do zwrotów środków
w wysokości nieproporcjonalnej do poniesionych kosztów, co zagraża
optymalnemu wykorzystaniu środków;

—

usunięcie niektórych elementów, takich jak oceny programów ex ante, oceny
dużych projektów, sprawozdawczość strategiczna i rezerwa wykonania, może
skutkować osłabieniem istniejących mechanizmów mających zapewnić uzyskanie
rezultatów.

Roczne finansowanie w tym obszarze polityki jest przydzielane na rzecz każdego
programu na początku okresu programowania. Jakakolwiek część rocznego
finansowania, której państwo członkowskie nie zadeklaruje we wstępnie wyznaczonym
terminie, jest automatycznie odejmowana od przydziału dla tego państwa i zwracana
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do budżetu UE. Komisja proponuje ograniczenie czasu na wykorzystanie środków z 3
do 2 lat, co Trybunał uznaje za krok w dobrym kierunku.
Rozliczalność
Zgodnie z treścią wniosku odpowiedzialność za wdrażanie miałaby zostać przeniesiona
na państwa członkowskie, zakres uregulowań dotyczących pojedynczego audytu –
poszerzony, a rola Komisji – ograniczona. Zmiany te, jeżeli zostaną właściwie
wdrożone, z pewnością mogą doprowadzić do ograniczenia kosztów administracyjnych
i zwiększenia wydajności. Wyeliminowałyby one jednak także nadzór, co pociągnęłoby
za sobą ryzyko zwiększenia poziomu nieprawidłowości w wydatkowaniu i mogłyby
ostatecznie zagrozić postępom poczynionym w ciągu ostatnich 20 lat w zakresie
kontroli wewnętrznej.
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w
—

dokumencie analitycznym na temat uproszczenia w realizacji polityki spójności
po 2020 r., opublikowanym 28 maja 2018 r.;

—

opinii nr 6/2018 w sprawie rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy,
opublikowanej 31 października 2018 r.

Rolnictwo i zasoby naturalne
W dniu 1 czerwca 2018 r. Komisja opublikowała wniosek w sprawie kształtu wspólnej
polityki rolnej (WPR) po 2020 r. Na finansowanie WPR przypadnie kwota około 330 mld
euro. Główne zmiany w WPR w tym okresie programowania w porównaniu z obecnym
okresem można podsumować w następujący sposób:
—

jeden plan strategiczny WPR dla każdego państwa członkowskiego dotyczący
wszystkich wydatków w ramach WPR (płatności bezpośrednie, rozwój obszarów
wiejskich i środki rynkowe);

—

dążenie do przejścia na system oparty na wynikach;

—

przedefiniowanie wydatków kwalifikowalnych (oparte na zgłaszanych produktach
i nowej koncepcji legalności i prawidłowości);

—

zmiany w systemach kontroli, w szczególności w odniesieniu do jednostek
certyfikujących.
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Warunki finansowania i ukierunkowanie na wyniki
Trybunał przyjmuje z zadowoleniem zamierzenie Komisji, aby w odniesieniu do WPR
przejść na model oparty na wynikach. Brak jasnych, konkretnych i określonych
ilościowo celów UE stwarza jednak niepewność co do sposobu, w jaki Komisja miałaby
oceniać plany strategiczne WPR państw członkowskich. Trybunał ubolewa ponadto, że
proponowane ramy wykonania zapewniają jedynie niewielkie zachęty: wdrażanie może
znacznie odbiegać od wyznaczonych celów końcowych, a fakt ten nie wpłynie znacząco
na poziom finansowania UE. Jednocześnie za skuteczne osiągnięcie celów może
najwyżej zostać przyznana nieznaczna „premia”.
Trybunał ma wątpliwości co do tezy Komisji, że wniosek wzmocni powiązania WPR
z celami w zakresie środowiska i klimatu. Zastanawia się też, w jaki sposób Komisja
zamierza ocenić wpływ na środowisko proponowanych zmian lub dokonać pomiarów
tego wpływu.
Trybunał stwierdza wreszcie, że największą część środków wydatkowanych w ramach
WPR stanowiłyby nadal płatności bezpośrednie dla rolników. Wniosek zawiera
niewystarczające dowody wskazujące, że rolnicy rzeczywiście potrzebują tej formy
wsparcia dochodów.
Uproszczenie
Komisja proponuje ograniczenie ram prawnych z pięciu do trzech rozporządzeń.
Z pewnością wspólne planowanie działań obecnie podzielonych między Europejski
Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) a Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) w jednym krajowym planie strategicznym WPR może
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pomóc w zapewnieniu spójności. Nie jest jednak jasne, czy dzięki temu WPR stanie się
ogólnie prostsza, ponieważ pod innymi względami zwiększyłaby się złożoność (na
przykład we wniosku przewidziano stworzenie ekoprogramu mającego podobne cele
jak dwa inne instrumenty środowiskowe).
Rozliczalność
Przeprowadzana przez Komisję ocena kwalifikowalności miałaby opierać się na
produktach oraz systemie zarządzania operacyjnego, lecz nie uwzględniałaby zasad
dotyczących indywidualnych beneficjentów zawartych w planach strategicznych WPR.
We wniosku nie znalazła się definicja produktu. Zdaniem Trybunału istnieją jednak
pewne działania, w przypadku których produkt zależy od wywiązania się przez
beneficjentów ze zobowiązań określonych w planach strategicznych. W związku z tym
nie jest jasne, jak zostanie oceniona kwalifikowalność niektórych wydatków.
Ponadto we wniosku osłabiono rolę nadzorczą zarówno państw członkowskich, jak
i Komisji w następujący sposób:
—

tak jak w przeszłości, zadaniem agencji płatniczych byłoby zapewnienie legalności
i prawidłowości operacji finansowanych ze środków WPR, zaś jednostki
certyfikujące sprawdzałyby funkcjonowanie systemów zarządzania. Nie jest
jednak jasne, czy kontrole te obejmowałyby również definicje i wszelkie konkretne
kryteria kwalifikowalności zawarte w planach strategicznych WPR. Ponadto
jednostki certyfikujące nie byłyby już zobowiązane do sprawdzania legalności
i prawidłowości;

—

Komisja – mimo że ostatecznie odpowiedzialna za wykonanie budżetu – nie
otrzymywałaby już danych statystycznych dotyczących kontroli od agencji
płatniczych i w związku z tym nie byłaby w stanie skwantyfikować wydatków
niekwalifikowalnych. Ustałaby też obecna praktyka jednostek certyfikujących,
polegająca na poświadczeniu wiarygodności płatności na rzecz indywidualnych
rolników.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w
—

dokumencie analitycznym w sprawie przyszłości WPR, opublikowanym
19 marca 2018 r.;

—

opinii nr 7/2018 w sprawie WPR, opublikowanej 7 listopada 2018 r.
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Sąsiedztwo oraz współpraca rozwojowa i międzynarodowa
W dniu 14 czerwca 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący Instrumentu
Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR), który to
instrument powstał z połączenia kilku istniejących instrumentów działań zewnętrznych.
Na wdrożenie ISWMR w okresie programowania 2021–2027 przewidziano 89,2 mld
euro.

Uproszczenie i elastyczność
Wniosek z pewnością może przyczynić się do uproszczenia operacji w tym obszarze
polityki. Trybunał przyjmuje z zadowoleniem w szczególności fakt, że włączenie EFR do
ISWMR pozwoli na objęcie Funduszu budżetem UE. W efekcie zwiększy się spójność
pomiędzy różnymi funduszami UE zapewniającymi wsparcie finansowe i wzmocni
nadzór demokratyczny sprawowany przez Parlament Europejski. Jest jednak zbyt
wcześnie, by ocenić, czy samo połączenie funduszy wystarczy, aby bardziej elastycznie
reagować na nieprzewidziane trudności i kryzysy.
Komisja proponuje ponadto podwyższenie pułapów, powyżej których plany działania
i środki muszą być przyjmowane w drodze aktów wykonawczych. Proponowane pułapy
są dwukrotnie wyższe niż w przypadku EFR. Takie rozwiązanie osłabiłoby mechanizmy
nadzorcze.
Wyniki
Trybunał jest zdania, że proponowane podejście oparte na wynikach powinno być
stosowane we wszystkich przypadkach, nie tylko w odniesieniu do krajów objętych
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polityką sąsiedztwa. Na podobnej zasadzie należy rozszerzyć programowanie w oparciu
o wyniki na programy tematyczne.
Trybunał zaleca, aby przeprowadzając ocenę ISWMR, Komisja wyraźniej rozróżniła
samo rozporządzenie i wynikające z niego działania. Ponadto cele szczegółowe
wyznaczone w rozporządzeniu powinny być ściślej powiązane z najważniejszymi
wskaźnikami wykonania zadań.
Biorąc pod uwagę, że EFR zostanie objęty budżetem UE, Trybunał uznaje, że przepisy
dotyczące wsparcia budżetowego zawarte w rozporządzeniu finansowym mającym
zastosowanie do EFR powinny też zostać dostosowane do przepisów mających
zastosowanie do budżetu ogólnego UE. Ponadto nadal należy doprecyzować zakres
swobody decyzyjnej Komisji w odniesieniu do wsparcia budżetowego na rzecz krajów
i terytoriów zamorskich (KTZ).
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w
—

opinii nr 3/2018 w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do
jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju, opublikowanej
1 października 2018 r.;

—

opinii nr 10/2018 w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy
Międzynarodowej i Rozwojowej, opublikowanej 17 grudnia 2018 r.

Program InvestEU
W dniu 6 czerwca 2018 r. Komisja zaproponowała stworzenie Programu InvestEU
w celu wsparcia inwestycji w UE. Komisja oszacowała, że nowy fundusz doprowadzi do
uruchomienia dodatkowych inwestycji o wartości około 650 mld euro. Cel ten zostanie
osiągnięty dzięki udostępnieniu 38 mld euro gwarancji z budżetu UE, przy czym
Program będzie wzorowany na ukierunkowanym na zaspokojenie zapotrzebowania
Europejskim Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionym w okresie
programowania 2014–2020.
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Trybunał nie został poproszony o wydanie opinii w sprawie tego wniosku. W ostatnich
sprawozdaniach i w opinii Trybunał przedstawił jednak szereg uwag dotyczących
komplementarności EFIS z innymi instrumentami finansowymi i gwarancjami
budżetowymi, metod szacowania poziomu uruchomionych dodatkowych inwestycji
i geograficznego rozkładu projektów, a także – bardziej ogólnie – wykorzystania
instrumentów finansowych do finansowania polityki UE.
Wcześniej odnotował ponadto luki w zakresie rozliczalności w zarządzaniu
wydatkowaniem środków z budżetu UE i w powiązanej sprawozdawczości. Zebranie
wszystkich centralnie zarządzanych instrumentów finansowych w jednym programie
stanowi pozytywny krok w stronę ograniczenia tego ryzyka. Zdaniem Trybunału ocena
ta odnosi się w równym stopniu do wniosku Komisji.
Komisja będzie musiała zachować ostrożność przy przekazywaniu uprawnień
w zakresie ponoszenia odpowiedzialności za budżet UE, możliwe że na rzecz szerokiego
spektrum partnerów. Trybunał jest też zdania, że Komisja powinna przedstawić
kompleksową analizę całościowego ryzyka finansowego budżetu UE zawsze wtedy, gdy
zgłasza propozycje aktów ustawodawczych skutkujących utworzeniem lub dodaniem
znacznych zobowiązań warunkowych.
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Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w
—

opinii nr 2/2016 w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji
Strategicznych, opublikowanej 11 listopada 2016 r.;

—

opinii nr 6/2018 w sprawie rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy,
opublikowanej 31 października 2018 r.

Zagadnienia przekrojowe – jakie było stanowisko Trybunału?
W niniejszej czwartej części zawarto przegląd uwag Trybunału dotyczących
przekrojowych kwestii z wniosków Komisji w sprawie dochodów i wydatków UE.

Zagwarantowanie praworządności
Komisja przedstawiła w maju 2018 r. wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie
ochrony budżetu Unii przed „uogólnionymi brakami” w zakresie praworządności
w państwach członkowskich (takimi jak ograniczona niezależność sądów lub
niezapobiegnięcie bezprawnym decyzjom organów publicznych bądź ich
niepoprawienie albo nienałożenie za nie sankcji).

Trybunał pochwala cel wniosku ustawodawczego, zważywszy na fakt, że takie
nieprzewidziane okoliczności mogą niekorzystnie wpłynąć na należyte zarządzanie
finansami lub inne interesy finansowe Unii. Ten nowy mechanizm jest bardziej
szczegółowy pod względem zakresu, skuteczności i możliwości stosowania niż inne
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dostępne Komisji narzędzia. Trybunał stoi jednak na stanowisku, że na tym etapie we
wniosku brak jest jasnych i szczegółowych kryteriów określających, co byłoby
„uogólnionym brakiem” lub w jaki sposób działania zostaną wdrożone. Co za tym idzie,
widzi on także potrzebę dodatkowego objaśnienia procedury i zakresu działań.
Trybunał opowiada się też za włączeniem do mechanizmu zabezpieczeń, aby uchronić
beneficjentów programów unijnych przed potencjalnym niekorzystnym wpływem.
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w
—

opinii nr 1/2018 w sprawie praworządności, opublikowanej 17 lipca 2018 r.

Zwalczanie nadużyć finansowych i korupcji
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
W dniu 23 maja 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie dostosowania
działalności Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
w kontekście ustanowienia Prokuratury Europejskiej (EPPO) oraz zwiększenia
skuteczności OLAF.

Zdaniem Trybunału wniosek nie daje gwarancji, że ochrona interesów finansowych UE
zostanie faktycznie wzmocniona. Trybunał wskazuje także na to, że proponowane
zmiany nie będą wystarczające, by doprowadzić do znacznego zwiększenia
skuteczności dochodzeń OLAF.
Ma też zastrzeżenia do proponowanych rozwiązań dotyczących współpracy między
OLAF i EPPO. Zaleca na przykład, by powierzyć OLAF bardziej strategiczną funkcję
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w odniesieniu do działań UE w zakresie zwalczania nadużyć, co powinno skutkować
lepszym nadzorem na szczeblu UE. W perspektywie średnioterminowej Komisja
powinna ponownie ocenić te rozwiązania i w razie konieczności przedstawić
uzupełniające wnioski ustawodawcze.
Program w zakresie zwalczania nadużyć finansowych
W dniu 30 maja 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący ochrony interesów
finansowych UE oraz prawidłowego stosowania prawa unijnego w dziedzinie ceł
i rolnictwa. Łączny proponowany budżet programu wynosi 181 mln euro.
Trybunał jest zdania, że istnieje ryzyko nakładania się zakresów i braku synergii
pomiędzy tym programem a innymi, z których finansowane są podobne działania.
W związku z tym podaje w wątpliwość zdolność programu do zapewnienia unijnej
wartości dodanej. Nie jest także przekonany co do tego, czy proponowane wskaźniki
wykonania zadań są odpowiednie do monitorowania i oceny rezultatów programu.
Sygnalizowanie nieprawidłowości
W dniu 29 maja 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący
ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii.
Trybunał z zadowoleniem odniósł się do wniosku w jego ogólnych zarysach
i sformułował do niego szereg konkretnych zaleceń.
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w
—

opinii nr 4/2018 w sprawie zgłaszania przypadków naruszenia prawa Unii,
opublikowanej 15 października 2018 r.;

—

opinii nr 8/2018 w sprawie OLAF i EPPO, opublikowanej 22 listopada 2018 r.;

—

opinii nr 9/2018 w sprawie programu UE w zakresie zwalczania nadużyć
finansowych, opublikowanej 22 listopada 2018 r.

Ocena skutków dotycząca prawodawstwa – zasada „lepszego
stanowienia prawa”
Oceny skutków stanowią główną część programu Komisji dotyczącego lepszego
stanowienia prawa, którego celem jest opracowywanie i ocena polityki i prawa UE
w taki sposób, by prowadziły one do osiągania wyznaczonych celów w sposób
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najbardziej efektywny i skuteczny1. Oceny polegają w szczególności na badaniu, czy
istnieje potrzeba podjęcia działań przez UE, i przeanalizowaniu możliwych skutków
dostępnych rozwiązań. Takie oceny należy przeprowadzić zawsze wtedy, gdy można się
spodziewać, że jakiegokolwiek rodzaju inicjatywa Komisji wywoła znaczne skutki
gospodarcze, społeczne lub środowiskowe. W związku z tym oceny można
przeprowadzać w odniesieniu do wniosków ustawodawczych, inicjatyw
nieustawodawczych (np. programów finansowych, zaleceń dotyczących negocjacji
umów międzynarodowych) oraz aktów wykonawczych i delegowanych. Ustalenia
z oceny skutków zamieszcza się w sprawozdaniu. Rada ds. Kontroli Regulacyjnej
Komisji sprawdza jakość każdego sprawozdania i wydaje odpowiednią opinię.
Zgodnie z rozporządzeniem finansowym programy i działania, które wiążą się ze
znaczącymi wydatkami, są także poddawane ocenie ex ante 2. Jeśli można oczekiwać, że
dany program lub działanie będą miały znaczące skutki gospodarcze, środowiskowe lub
społeczne, ocena ta może przybrać formę oceny skutków – w takim przypadku Komisja
będzie także musiała przeanalizować różne warianty dotyczące wykonania.
Komisja przeprowadziła kompleksową i udokumentowaną ocenę skutków w obszarach,
których dotyczyły tylko dwie z sześciu opinii wydanych przez Trybunał w odniesieniu do
wniosków w sprawie pakietu WRF. Spośród czterech przypadków, w których nie
przeprowadzono ocen skutków, tylko w jednym wykonano ocenę ex ante (zob.
tabela 1).

1

Komisja Europejska, Lepsze stanowienie prawa: silniejsza Unia dzięki lepszym wynikom,
COM(2016) 615 final z 14.9.2016.

2

Art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia
18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego
Unii.
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Tabela 1 – Towarzyszące wnioskom oceny przeprowadzone przez
Komisję
Opinia na temat:

Ocena skutków?

Ocena ex ante?

Praworządności

Nie

Nie

Zasobów własnych

Nie

Nie

Rozporządzenia w sprawie
wspólnych przepisów

Nie

WPR

Tak

Nie

Programu UE w zakresie
zwalczania nadużyć
finansowych

Nie

Tak

ISWMR

Tak

Nie

Nie

Trybunał nadal stoi na stanowisku, że Komisja powinna była przeprowadzić
kompleksowe, udokumentowane oceny skutków w odniesieniu do wszystkich tych
kluczowych wniosków ustawodawczych. Zapewniłoby to solidniejszą podstawę do
oceny tych wniosków i ich potencjału w zakresie unijnej wartości dodanej, a poza tym
zagwarantowałoby zgodność z zasadami lepszego stanowienia prawa.
Komisja istotnie przeprowadziła kompleksową ocenę skutków w odniesieniu do WPR,
która stanowi jeden z największych obszarów wydatkowania. Jej analiza jednak różni
się częściowo od ustaleń Trybunału. Jedną z kwestii, w przypadku których Komisja
i Trybunał stoją na odmiennych stanowiskach, są tradycyjne środki WPR (np. płatności
bezpośrednie dla rolników) – zostają one utrzymane i wciąż stanowią największą część
budżetu WPR, chociaż ani nie pozwalają rozwiązać wielu problemów dotyczących
środowiska i klimatu, ani nie są najefektywniejszym sposobem wspierania godziwego
dochodu.
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Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w
—

opinii nr 1/2018 w sprawie praworządności, opublikowanej 17 lipca 2018 r.;

—

opinii nr 5/2018 w sprawie zasobów własnych, opublikowanej
11 października 2018 r.;

—

opinii nr 6/2018 w sprawie rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy,
opublikowanej 31 października 2018 r.;

—

opinii nr 7/2018 w sprawie WPR, opublikowanej 7 listopada 2018 r.;

—

opinii nr 9/2018 w sprawie Programu UE w zakresie zwalczania nadużyć
finansowych, opublikowanej 22 listopada 2018 r.;

—

opinii nr 10/2018 w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy
Międzynarodowej i Rozwojowej, opublikowanej 17 grudnia 2018 r.

Wciąż brak jest warunków umożliwiających zastosowanie podejścia
atestacyjnego
W toku przeglądu wniosków Komisji w sprawie polityki spójności, WPR i ISWMR
Trybunał przeanalizował, czy proponowane wnioski pozwoliłyby mu na
przeprowadzenie procedury atestacji w ramach prac dotyczących poświadczenia
wiarygodności (DAS).
Trybunał jest zdania, że wniosek w sprawie polityki spójności wciąż nie zapewnia
minimalnych warunków do zastosowania podejścia atestacyjnego. Stwierdza
jednocześnie, że samo rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów nie może
uwzględnić wszystkich warunków niezbędnych przy podejściu atestacyjnym. Aby
wyeliminować niedociągnięcia, i państwa członkowskie, i Komisja musiałyby
opracować własne rozwiązania w obszarach podlegających ich kompetencjom.
W szczególności organy kontrolne państw członkowskich muszą udoskonalić proces
doboru prób i dokumentację, prace kontrolne oraz kontrole zaliczek wpłaconych do
instrumentów finansowych i projektów pomocy państwa, Komisja natomiast powinna
dokonać przeglądu sposobu szacowania poziomu błędu rezydualnego.
Wniosek w sprawie WPR zawiera pewne problematyczne kwestie i niejasności –
głównie dotyczące proponowanej definicji wydatków kwalifikowalnych, ram
uzyskiwania pewności oraz roli jednostek certyfikujących – które powodują, że
zastosowanie podejścia atestacyjnego do kontroli przeprowadzanych na potrzeby
poświadczenia wiarygodności byłoby dla Trybunału trudne.
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Trybunał uważa wreszcie, że wniosek w sprawie ISWMR nie zawiera jeszcze
odpowiednich ram kontroli wewnętrznej, które pozwoliłyby Trybunałowi dokonać
zamierzonego przejścia na podejście atestacyjne.

Wzmocnienie funkcji niezależnej kontroli zewnętrznej organów
ustanowionych przez Unię Europejską
Skuteczny nadzór parlamentarny wszystkich organów zaangażowanych we wdrażanie
polityki i programów UE wymaga solidnych mechanizmów rozliczalności, w ramach
których wykorzystuje się opinie niezależnych kontrolerów zewnętrznych. Należy unikać
przyznawania równoległych uprawnień kontrolnych, tak aby ograniczyć występowanie
sprzecznych opinii oraz powielanie i nakładanie się działań.
Trybunał proponuje zatem, aby co do zasady powierzyć mu rolę zewnętrznego
kontrolera wszystkich organów ustanowionych przez Unię Europejską. Ponadto w toku
negocjacji wniosków ustawodawczych Komisji Rada i Parlament powinny zwracać
uwagę na to, by Trybunał posiadał nieograniczone prawa do przeprowadzania kontroli
we wszystkich obszarach, w których wdrażane są polityka i programy UE, pobierane są
dochody, a unijne środki finansowe są wydatkowane lub narażone na jakiekolwiek
ryzyko.
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w
—

dokumencie analitycznym Trybunału pt. „The Commission’s proposal for the
2021-2027 Multiannual Financial Framework” [Wniosek Komisji w sprawie
wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027], opublikowanym 10 lipca
2018 r.;

—

opinii nr 2/2018 w sprawie Europejskiego Funduszu Walutowego,
opublikowanej 8 października 2018 r.
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Informacje ogólne
Pakiet WRF na lata 2021–2027 – 51 wniosków ustawodawczych
Wieloletnie ramy finansowe stanowią długoterminowy budżet Unii Europejskiej.
Określają one maksymalne środki dostępne w każdej z głównych kategorii wydatków
(działów).
W dniu 2 maja 2018 r. Komisja opublikowała ogólne wnioski ustawodawcze dotyczące
kolejnych WRF, a następnie wnioski sektorowe obejmujące m.in. główne programy
wydatkowania środków unijnych. Łącznie pakiet WRF składa się z 51 wniosków
ustawodawczych (zob. załącznik I).
Omawiane WRF obejmują siedmioletni okres (od 2021 r. do 2027 r.) Komisja
proponuje na ten okres łączne wydatki w wysokości 1 135 mld euro według cen
z 2018 r. Stanowi to około pięcioprocentowy wzrost w stosunku do poprzednich WRF.
Komisja w szczególności proponuje zwiększenie finansowania na rzecz działów:
„Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa”, „Zarządzanie migracją i granicami”
oraz „Sąsiedztwo i świat”. Równocześnie sugeruje ona ograniczenie finansowania
działu „Zasoby naturalne i środowisko” (zob. załącznik II).

Procedura ustawodawcza dotycząca WRF
Przed rozpoczęciem każdego siedmioletniego okresu finansowego Rada jednogłośnie
przyjmuje rozporządzenie w sprawie WRF po uzyskaniu zgody Parlamentu
Europejskiego. Parlament może albo przyjąć, albo odrzucić stanowisko Rady, lecz nie
może go zmieniać. Rada i Parlament z kilkoma wyjątkami wspólnie przyjmują przepisy
sektorowe przy zastosowaniu zwykłej procedury ustawodawczej (znanej także jako
procedura współdecyzji). Wreszcie, Rada jednogłośnie przyjmuje zmiany do ogólnego
systemu finansowego UE (zasoby własne) – choć w tym przypadku niezbędna jest także
ratyfikacja przez parlamenty narodowe.
Obaj współprawodawcy mogą też upoważnić Komisję do przyjmowania aktów
wykonawczych, wprowadzających środki mające zapewnić takie samo egzekwowanie
prawa na całym terytorium UE, lub aktów delegowanych, zmieniających lub
uzupełniających istniejące prawodawstwo, w szczególności w celu dodania nowych
przepisów wtórnych.
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Koordynacja w czasie
Początkowo celem Komisji było osiągnięcie porozumienia politycznego ze
współprawodawcami do wiosny 2019 r. w celu zagwarantowania pewności prawnej
i finansowej organom państw członkowskich wdrażającym budżet UE. Obecnie planuje
ona ukończyć negocjacje w sprawie pakietu WRF do końca 2019 r. – na rok przed
rozpoczęciem nowego okresu finansowania.
Na rys. 1 przedstawiono szczegółowy harmonogram procedury ustawodawczej
dotyczącej pakietu w prawie następnych WRF.

Rys. 1 — Harmonogram negocjacji dotyczących WRF
2 MAJA 2018 R.

WRF

Komisarze przyjmują
przyszły budżet UE;
wnioski dotyczące budżetu
zostają przedstawione
Parlamentowi
Europejskiemu

14 MAJA
Przyszły budżet zostaje
przedstawiony Radzie
Ministrów

kalendarium
negocjacji

29 MAJA
Wnioski
ustawodawcze Komisji
dotyczące programów
wydatkowania
(pierwszy z trzech)

6 CZERWCA
Wnioski
ustawodawcze Komisji
dotyczące programów
wydatkowania (drugi z
trzech)

12 CZERWCA

10–13 WRZEŚNIA

2–5 LIPCA

28–29 CZERWCA

Posiedzenie plenarne
Parlamentu
Europejskiego

Posiedzenie Rady
Europejskiej w
Brukseli

Wnioski ustawodawcze
Komisji dotyczące
programów
wydatkowania (trzeci z
trzech)

Posiedzenie plenarne
Parlamentu
Europejskiego

20 WRZEŚNIA
Nieformalne
posiedzenie Rady
Europejskiej w Wiedniu
w Austrii

1–4 PAŹDZIERNIKA
18–19 PAŹDZIERNIKA
Posiedzenie plenarne
20–25 PAŹDZIERNIKA
Parlamentu
Posiedzenie Rady
Europejskiego

Europejskiej w
Brukseli

Posiedzenie plenarne
Parlamentu
Europejskiego

13–14 GRUDNIA
Posiedzenie Rady
Europejskiej w
Brukseli

21–22 MARCA 2019 R.

KONIEC 2019 r.
Przyjęcie WRF

PAŹDZIERNIK

23–26 MAJA

Posiedzenie Rady
Europejskiej w
Brukseli

Wybory europejskie

9 MAJA
Szczyt przywódców
unijnych w Sybinie w
Rumunii

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji.

Posiedzenie Rady
Europejskiej w
Brukseli
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Rola Trybunału w procesie ustawodawczym dotyczących WRF
Europejski Trybunał Obrachunkowy jest niezależnym zewnętrznym kontrolerem UE.
Misją Trybunału jest przyczynianie się do usprawniania zarządzania finansami UE,
promowanie rozliczalności i przejrzystości, a także działanie w charakterze
niezależnego strażnika interesów finansowych obywateli UE. Trybunał ostrzega przed
zagrożeniami, zapewnia wiarygodność, wskazuje niedociągnięcia i sukcesy oraz
formułuje wskazówki dla decydentów i prawodawców unijnych na temat tego, jak
poprawić kierowanie polityką i programami unijnymi, a także jak zadbać o to, by
obywatele Europy wiedzieli, w jaki sposób wydawane są ich pieniądze.
Jeśli chodzi o wnioski ustawodawcze Komisji, szczegółowy wkład Trybunału w proces
prawodawczy polega na wydawaniu opinii. Przygotowanie opinii przez Trybunał albo
następuje na wniosek jednej z innych instytucji, albo ma charakter obowiązkowy, jeżeli
dany wniosek ustawodawczy ma wpływ na zarządzanie finansowe lub dotyczy metod
i procedur poboru dochodów (zob. załącznik III).
Analiza wniosków ustawodawczych przez Trybunał opiera się na rezultatach
wcześniejszych prac kontrolnych (publikowanych w sprawozdaniu rocznym
i sprawozdaniach specjalnych). W odniesieniu do najbliższych WRF Trybunał
opublikował ponadto szereg dokumentów analitycznych, w których nakreślił swoje
stanowisko, zanim Komisja przedstawiła swoje wnioski ustawodawcze.
Komisja wystąpiła do Trybunału o opinie w sprawie wybranych wniosków
ustawodawczych (zob. tabela 2). Dodatkowo Rada lub Parlament Europejski oddzielnie
poprosiły Trybunał o wydanie opinii w sprawie niektórych z tych wniosków, przeważnie
na podstawie art. 287 ust. 4 Traktatu. Do Trybunału zwrócono się też o wydanie opinii
w sprawie czterech innych wniosków ustawodawczych, które nie wchodzą w skład
pakietu WRF, lecz są z nim powiązane.
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Tabela 2 – Wnioski o wydanie przez Trybunał opinii w związku
z najbliższymi WRF
Opinia

Instytucja

Właściwy artykuł TFUE

Pakiet WRF
Opinia nr 1/2018 –
Praworządność

Komisja

art. 322 ust. 1 lit. a)

Opinia nr 5/2018 – Zasoby
własne

Komisja
Parlament
Rada

art. 322 ust. 2
art. 287 ust. 4
art. 287 ust. 4

Opinia nr 6/2018 –
Rozporządzenie w sprawie
wspólnych przepisów

Komisja
Rada

art. 322 ust. 1 lit. a)
art. 287 ust. 4

Opinia nr 7/2018 – WPR

Komisja
Parlament

art. 287 ust. 4
art. 322

Opinia nr 9/2018 – Program
w zakresie zwalczania
nadużyć finansowych

Komisja
Rada

art. 325
art. 287 ust. 4

Opinia nr 10/2018 – ISWMR

Komisja
Parlament
Rada

art. 322 ust. 1
art. 322
art. 287 ust. 4

Opinia nr 2/2018 – Europejski
Fundusz Monetarny

Parlament

art. 287 ust. 4

Opinia nr 3/2018 – 11.
Europejski Fundusz Rozwoju

Komisja
Rada

art. 287 ust. 4
art. 287 ust. 4

Opinia nr 4/2018 – Ochrona
osób zgłaszających przypadki
naruszenia prawa Unii

Komisja
Rada
Parlament

art. 325
art. 287 ust. 4
art. 325 ust. 4

Opinia nr 8/2018 – OLAF

Komisja
Parlament
Rada

art. 325
art. 322
art. 287 ust. 4

Poza pakietem WRF
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Poza tym w sprawozdaniach z kontroli i przeglądach opublikowanych w ubiegłych
latach (zob. tabela 3) Trybunał sformułował szereg zaleceń, propozycji i sugestii
odnoszących się do systemowych problemów, jakim Komisja musi stawić czoło,
przygotowując nowe WRF.

Tabela 3 – Dokumenty analityczne opublikowane w odniesieniu do WRF
na lata 2021–2027
Tytuł

Data publikacji

Dokument analityczny na temat wniosku Komisji
w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–
2027

10 lipca 2018 r.

Dokument analityczny na temat uproszczenia w realizacji
polityki spójności po 2020 r.

28 maja 2018 r.

Wkład na rzecz uproszczenia kolejnych programów
badawczych UE po programie „Horyzont 2020”

21 marca 2018 r.

Dokument analityczny w sprawie przyszłości WPR

19 marca 2018 r.
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Załączniki
Załącznik I — Przegląd wniosków ustawodawczych Komisji
w odniesieniu do pakietu WRF
Lp. Program

Wnioski – pakiet WRF
1

2

3
4

Pakiet WRF

5

6
7
8
Sprawiedliwość, Prawa i Wartości
9
10

Europejski Fundusz Społeczny Plus

11

Europejski Fundusz Dostosowania do
Globalizacji

Instrument prawny
Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego
wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027
Wniosek dotyczący porozumienia
międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny
budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych
i należytego zarządzania finansami
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii
w przypadku uogólnionych braków w zakresie
praworządności w państwach członkowskich
Decyzja Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii
Europejskiej
Rozporządzenie Rady w sprawie metod i procedury
udostępniania zasobów własnych opartych na wspólnej
skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób
prawnych, na unijnym systemie handlu uprawnieniami
do emisji i na niepoddawanych recyklingowi odpadach
opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz w sprawie
środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych
Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady
(EWG, Euratom) nr 1553/89 w sprawie ostatecznych
jednolitych warunków poboru środków własnych
pochodzących z podatku od wartości dodanej
Rozporządzenie Rady określające środki wykonawcze
dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Prawa
i Wartości”
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego program
„Sprawiedliwość”
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu
Społecznego Plus (EFS+)
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu
Dostosowania do Globalizacji
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Lp. Program

Wnioski – pakiet WRF
12

13
14

15

16

17

18

19

Instrument prawny

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego program
Ochrona euro przed fałszowaniem
wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro
(program „Perykles”)
przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program
„Perykles IV”)
Europejski Instrument Stabilizacji
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Inwestycji na rzecz unii gospodarczej Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia
i walutowej
Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Program wspierania reform
Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia Programu
wspierania reform
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Program działań na rzecz środowiska Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu
i klimatu (LIFE)
działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) oraz
uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1293/2013
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej
polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz
uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy
dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych
sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach
wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR)
i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego
Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz
uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
Europejski Fundusz Rolniczy
i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu
Gwarancji i Europejski Fundusz Rolny Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE)
nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację
rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012
w sprawie systemów jakości produktów rolnych
i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony
oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów
sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające
szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz
regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i
(UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki
dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza
Egejskiego
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”: unijny
program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży
Erasmus+
i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE)
nr 1288/2013
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Lp. Program

Wnioski – pakiet WRF
20

Kreatywna Europa

21

22

23

Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego i Fundusz Spójności

24

25
„Horyzont Europa”
26

27

Program badawczo-szkoleniowy
Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej

28

Międzynarodowy Eksperymentalny
Reaktor Termojądrowy (ITER)

Instrument prawny
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego program
„Kreatywna Europa” (2021–2027) i uchylającego
rozporządzenie (UE) nr 1295/2013
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmu
eliminowania barier prawnych i administracyjnych
w kontekście transgranicznym
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie przepisów
szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca
terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
instrumentów finansowania zewnętrznego
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na
potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu
i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz
Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego
i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący
realizacji programu ramowego w zakresie badań
naukowych i innowacji „Horyzont Europa”
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy
w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont
Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania
obowiązujące w tym programie
Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady
ustanawiającego program badawczo-szkoleniowy
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na lata 2021–
2025 uzupełniający program ramowy w zakresie badań
naukowych i innowacji „Horyzont Europa”
Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję
2007/198/Euratom powołującą Europejskie Wspólne
Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER
i Rozwoju Energii Termojądrowej oraz przyznającą mu
określone korzyści
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29

Program jednolitego rynku, w tym:
– Program na rzecz
konkurencyjności przedsiębiorstw
oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (COSME)
– Bezpieczeństwo żywności
– Zdrowie i dobrostan zwierząt
i zdrowie roślin
– Dane statystyczne
– Usługi finansowe
– Konsumenci
– Konkurencja
– Współpraca administracyjna
i regulacyjna
– Zasady i stanowienie standardów

30

Program UE w zakresie zwalczania
nadużyć finansowych

31

32

33

Europejski program kosmiczny,
w tym:
– Programy Galileo i EGNOS
– Program Copernicus
– Wspieranie innowacyjnego
europejskiego sektora
kosmicznego
– Orientacja sytuacyjna
w przestrzeni kosmicznej i pogoda
kosmiczna – system GOVSATCOM
(bezpieczna łączność satelitarna)
– Europejska Agencja ds. Programu
Kosmicznego
Fundusz InvestEU, w tym cztery
segmenty:
– Zrównoważona infrastruktura
– Badania naukowe i innowacje
– Inwestycje społeczne
i umiejętności
– Małe i średnie przedsiębiorstwa

34

Współpraca w dziedzinie ceł
(program „Cła”)

35

Współpraca w dziedzinie
opodatkowania (Fiscalis)

36

Europejski Korpus Solidarności

Instrument prawny

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego program na rzecz
jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw,
w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyk
europejskich oraz uchylającego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, (UE)
nr 1287/2013, (UE) nr 254/2014, (UE) nr 258/2014, (UE)
nr 652/2014 i (UE) 2017/826

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego Program UE
w zakresie zwalczania nadużyć finansowych

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego program
kosmiczny Unii i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu
Kosmicznego oraz uchylającego rozporządzenia (UE)
nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013 i (UE) nr 377/2014 oraz
decyzję nr 541/2014/UE

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU
Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego
rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca
2015 r. dotyczące stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych
kategorii horyzontalnej pomocy państwa
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cła” na
rzecz współpracy w dziedzinie ceł
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego program Fiscalis
na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego program
„Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającego
[rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu
Solidarności] i rozporządzenie (UE) nr 375/2014
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

Instrument „Łącząc Europę”, dla
trzech sektorów:
– Transport
– Energia
– Gospodarka cyfrowa
Program „Cyfrowa Europa”,
z pięcioma filarami:
– Obliczenia wielkiej skali
– Cyberbezpieczeństwo
– Sztuczna inteligencja
– Zaawansowane umiejętności
cyfrowe
– Projekty wdrożeniowe na dużą
skalę

Instrument prawny
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument
„Łącząc Europę” oraz uchylającego rozporządzenia (UE)
nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa
Europa” na lata 2021–2027

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejski Fundusz Morski i Rybacki / Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu
międzynarodowa umowa w sprawie Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
połowów
nr 508/2014
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Fundusz Azylu i Migracji
Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu
i Migracji
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach
Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami,
Fundusz Zintegrowanego Zarządzania instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania
Granicami, z dwoma komponentami: granicami i wiz
– Zarządzanie granicami i wizy
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
– Sprzęt do kontroli celnej
Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach
Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami,
instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do
kontroli celnej
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Fundusz Bezpieczeństwa
Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz
Wewnętrznego
Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady
ustanawiającego program pomocy na rzecz likwidacji
Likwidacja obiektów jądrowych na
obiektów jądrowych w elektrowni jądrowej Ignalina na
Litwie
Litwie („program Ignalina”) oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (UE) nr 1369/2013
Bezpieczeństwo jądrowe i likwidacja
obiektów jądrowych, w tym:
– Pomoc na rzecz Bułgarii
Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady
– Pomoc na rzecz Słowacji
ustanawiającego specjalny program likwidacji obiektów
– Likwidacja obiektów jądrowych
jądrowych i gospodarowania odpadami
w ośrodkach Komisji
promieniotwórczymi oraz uchylającego rozporządzenie
Rady (Euratom) nr 1368/2013
– Bezpieczeństwo jądrowe
i zabezpieczenia materiałów
jądrowych
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46

47

48

49

50

51

Europejski Fundusz Obronny,
obejmujący:
– Badania
– Rozwój zdolności
Europejski Instrument na rzecz
Pokoju

Instrument Sąsiedztwa oraz
Współpracy Międzynarodowej
i Rozwojowej, w tym:
– Europejski Fundusz Rozwoju
– Instrument Finansowania
Współpracy na rzecz Rozwoju
– Europejski Instrument Sąsiedztwa
– Europejski Instrument na rzecz
Wspierania Demokracji i Praw
Człowieka
– Instrument Partnerstwa
– Instrument na rzecz Przyczyniania
się do Stabilności i Pokoju
– Instrument Współpracy
w dziedzinie Bezpieczeństwa
Jądrowego
– Wspólne rozporządzenie
wykonawcze
– Europejski Fundusz na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju
– Pomoc makrofinansowa
– Upoważnienie EBI do udzielania
pożyczek na rzecz państw trzecich
– Fundusz Gwarancyjny dla działań
zewnętrznych
– Instrument inwestycyjny na rzecz
państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku
– Zewnętrzne aspekty migracji

Instrument prawny
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski
Fundusz Obronny
Wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, przy wsparciu
Komisji, skierowanego do Rady i dotyczącego decyzji
Rady ustanawiającej Europejski Instrument na rzecz
Pokoju
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument
Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej
i Rozwojowej

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady
ustanawiającego Europejski Instrument na rzecz
Bezpieczeństwa Jądrowego, uzupełniający Instrument
Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej
i Rozwojowej na podstawie Traktatu Euratom

Współpraca z krajami i terytoriami
zamorskimi (w tym Grenlandią)

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie
stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią
Europejską, w tym stosunków między Unią Europejską,
z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii,
z drugiej strony („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”)

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument
Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)

Wnioski związane z pakietem WRF, lecz niewchodzące w jego skład
+1

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie
utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego
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Wnioski – pakiet WRF
+2

+3

+4

Instrument prawny
Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do
jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE,
Euratom) nr 883/2013 dotyczące dochodzeń
prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania
Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do
współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności
dochodzeń prowadzonych przez OLAF (COM(2018) 338
final)
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki
naruszenia prawa Unii (COM(2018) 218 final)
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Załącznik II — Wniosek Komisji dotyczący WRF na lata 2021–2027 – proponowane zmiany
w siedmioletnim budżecie UE

Konkurencyjność na rzecz
1a wzrostu gospodarczego i
zatrudnienia (w tym badania
naukowe)

Erasmus + inne programy
Bezpieczeństwo jądrowe i
likwidacja obiektów jądrowych
+ inne programy

1b Spójność gospodarcza,
społeczna i terytorialna

2

1

3

Bezpieczeństwo i
obywatelstwo

Żywność i pasze + Konsumenci
Kreatywna Europa + inne programy

34,5%
36,9%

Zasoby naturalne i
środowisko (w tym

Zarządzanie migracją i
granicami

5

Bezpieczeństwo i obrona

29,7%

6

Sąsiedztwo i świat

1,1%
4,9%

Inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE”
+ inne programy
4

5

Globalny wymiar Europy

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

WRF na lata 2014–2020

1 082 mld EUR
(po dostosowaniu i w cenach z 2018 r.)

5%
WZROST

8,9%
9,6%

7

Administracja

6,5%

Europejska
administracja publiczna

6,7%
WRF na lata 2021–2027

1 135 mld EUR

WRF na lata 2014–2020
WRF na lata 2021–2027

(w cenach z 2018 r.)

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji.

+49,9 mld EUR

(+43%)

35,8%

Spójność i wartości

4

49,9 ml d EUR

14,6%

wspólna polityka rolna)

polityka rolna)

3

10,8%

Jednolity rynek, innowacje
i gospodarka cyfrowa (w
tym badania naukowe)

2

Trwały wzrost
gospodarczy: zasoby
naturalne (w tym wspólna

Dodatkowe fundusze dla obszarów
priorytetowych

Obszary priorytetowe – znaczący wzrost w
mniejszych działach budżetu

Struktura i działy budżetu

166 mld
EUR

4,7 ml d EUR
(+1%)

+4,7 mld EUR

392 mld
EUR

63,0 ml d EUR
(-16%)

43,1 ml d EUR
(+359%)

-63,0 mld EUR

115

12,6 ml d EUR
(+13%)

4,8 ml d EUR
(+7%)

mld EUR
do przydzielenia w ramach
zmiany priorytetów
nowe środki
środki przesunięte

52
63

+43,1 mld EUR

337 mld
EUR

55 mld EUR

+12,6 mld EUR

109 mld EUR

+4,8 mld EUR

76 mld EUR

WRF na lata 2021–2027

1 135 mld EUR
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Załącznik III — Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE) – podstawa prawna dla opinii Trybunału
Nieobowiązkowe
Art. 287 ust. 4: „[…] Ponadto Trybunał Obrachunkowy może przedstawiać w każdej
chwili swoje uwagi, zwłaszcza w formie sprawozdań specjalnych w poszczególnych
sprawach oraz wydawać opinie na żądanie jednej z pozostałych instytucji Unii”.
Obowiązkowe
Art. 322 ust. 1:
„Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą
i po konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym, przyjmują w drodze rozporządzenia:
a) zasady finansowe określające w szczególności warunki uchwalania i wykonywania
budżetu oraz przedstawiania i kontrolowania rachunków […]”.
Art. 322 ust. 2:
„Rada, stanowiąc na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz
Trybunałem Obrachunkowym, określa sposoby i procedurę, według których dochody
budżetowe przewidziane w ramach systemu zasobów własnych Unii są pozostawione
do dyspozycji Komisji, oraz określa środki stosowane, w razie potrzeby, w celu
zaspokojenia potrzeb gotówkowych”.
Art. 325 ust. 4:
„Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,
po konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym, uchwalają niezbędne środki
w dziedzinach zapobiegania nadużyciom finansowym naruszającym interesy
finansowe Unii i zwalczania tych nadużyć w celu zapewnienia skutecznej
i równoważnej ochrony w Państwach Członkowskich oraz we wszystkich instytucjach,
organach i jednostkach organizacyjnych Unii”.
Art. 336:
„Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą
procedurą ustawodawczą i po konsultacji z innymi zainteresowanymi instytucjami,
uchwalają regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej oraz warunki
zatrudnienia innych pracowników Unii”.
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