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1. Kontrowersje wokó³ bud¿etu ogólnego Unii Europejskiej

Polityka bud¿etowa Unii Europejskiej, szczególnie w ci¹gu ostatnich kilku miesiêcy, sta³a siê jedn¹ z najbardziej znanych, najczêciej komentowanych i analizowanych kategorii finansów publicznych Wspólnoty bêd¹c¹ na
ustach ju¿ nie tylko samych polityków, ale równie¿ jej zwyk³ych obywateli.
Zarówno liczba osób, jak i poziom ich zainteresowania finansowym mechanizmem tworzenia i funkcjonowania bud¿etu ogólnego Unii Europejskiej,
wykazuje tendencjê wzrostow¹ i przybiera wyranie na sile. Mo¿na wiêc pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e bud¿et ogólny sta³ siê najistotniejsz¹ i najdoniolejsz¹ kategori¹ polityki gospodarczej w ramach ca³ej Wspólnoty i to jego
struktura oraz charakter decyduj¹ zarówno o poziomie, jak i sposobie ¿ycia
wszystkich obywateli krajów cz³onkowskich. Nale¿y mieæ wiadomoæ, ¿e
budowa i tworzenie bud¿etu Wspólnoty poci¹ga za sob¹ szereg trudnych
i wra¿liwie spo³ecznych decyzji, zwi¹zanych z alokacj¹ i redystrybucj¹ ograniczonych zasobów finansowych. rodki te w du¿ej mierze s¹ wydatkowane
w krajach cz³onkowskich na procesy restrukturyzacyjne, zmierzaj¹ce do
poprawy efektywnoci i wydajnoci gospodarki. Rz¹dy pañstw czyni¹ zatem
wszystko, aby w jak najwiêkszym stopniu partycypowaæ w podziale unijnych
pieniêdzy. Co czyni ca³e otoczenie i sprawê polityki bud¿etowej Unii szeroko
dyskutowanym zagadnieniem, nierzadko budz¹cym mnóstwo kontrowersji
i emocji.

2. Bud¿et w wymiarze Europy

B u d ¿ e t o g ó l n y W s p ó l n o t y E u r o p e j s k i e j jest aktem prawnym
szczególnego rodzaju uchwalanym na ka¿dy rok przez Parlament Europejski
i Radê Wspólnoty Europejskiej [Bordo, 2004]. Stanowi on najwa¿niejszy instrument finansowania zadañ, przed jakimi dzisiaj stoi sama Unia, jak
i Wspólnota. Art. 272 i kolejne Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ dok³adnie opisuj¹ wszelkie procedury zwi¹zane z opracowaniem, uchwalaniem, wykonywaniem oraz kontrol¹ (audytem) realizacji bud¿etu Wspólnoty. Obecna jego postaæ, to efekt permanentnej ewolucji na przestrzeni
ostatnich kilkudziesiêciu lat. Bud¿et ogólny UE powsta³ w wyniku fuzji bud¿etów EWWiS, EWG oraz Euroatomu, co nast¹pi³o w lipcu 1967 r. (Merger
Treaty). Od tego czasu wiêkszoæ pieniêdzy, które s¹ zgromadzone na tym fun-
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duszu, jest wydatkowana w ramach pierwszego filaru Unii, tj. wspólnej polityki gospodarczej. Mimo ¿e Traktat z Maastricht (7 luty 2002 r.) ustanowi³ jeszcze dwa filary funkcjonowania Unii, tzn. wspóln¹ politykê zagraniczn¹ oraz
szeroki wachlarz wspó³pracy w dziedzinie spraw wewnêtrznych i wymiaru
sprawiedliwoci, to iloæ rodków, jaka jest przekazywana w ramach funkcjonowania tych dwóch filarów, jest niewspó³mierna do tego, co jest udzia³em
filaru pierwszego. Rzecz¹ nad wyraz istotn¹ i wart¹ podkrelenia jest to, ¿e
zakres dzia³ania i funkcjonowania zarówno polityki spo³ecznej, jak i s³u¿by
zdrowia nie podlega finansowaniu z pieniêdzy bud¿etu ogólnego UE. Stanowi
on natomiast domenê bud¿etów narodowych poszczególnych pañstw-cz³onków.
Zestawienie dochodów i wydatków w roku kalendarzowym (1 stycznia 
31 grudnia), to jedyna analogia, jak¹ wykazuje bud¿et ogólny UE z bud¿etami
narodowymi krajów cz³onkowskich. Zasadnicza za ró¿nica polega na tym, ¿e
bud¿et ogólny UE w przeciwieñstwie do bud¿etów narodowych nie mo¿e
wykazywaæ deficytu, a wiêc musi byæ zawsze zrównowa¿ony. Nie ma zatem
mo¿liwoci, jak czêsto dzieje siê to w przypadku bud¿etów narodowych, finansowania deficytu bud¿etowego za pomoc¹ innych instrumentów polityki
fiskalnej czy monetarnej, np. przez emisjê obligacji rz¹dowych. Ponadto zapisy w prawodawstwie unijnym uniemo¿liwiaj¹ zaci¹ganie jakichkolwiek
form kredytu lub po¿yczki, które sfinansowa³yby braki rodków pieniê¿nych
w bud¿ecie UE. Dlatego te¿ dopuszczono mo¿liwoæ uchwalania tzw. bud¿etu
uzupe³niaj¹cego (koryguj¹cego), dostosowuj¹cego wielkoæ wydatków do rzeczywistych dochodów [Wysokiñska, Krajewska, Kwiatkowska, Witkowska,
2004]. Przy budowie i planowaniu bud¿etu UE bierze siê pod uwagê piêæ podstawowych zasad. Oprócz wspomnianej ju¿ wy¿ej zasady jednorocznoci, obowi¹zuj¹ tak¿e cztery inne, a mianowicie: zasada równowagi, jednoci, uniwersalizmu oraz szczegó³owoci [Owsiak, 2005]. Ze wzglêdu na istotê i donios³oæ zasady równowagi w zakresie konstrukcji i budowy bud¿etu ogólnego
UE, pozwolê sobie na jej g³êbsz¹ analizê. Zasada równowagi wi¹¿e siê, o czym
ju¿ wczeniej wspomina³em, ze zrównowa¿eniem samego bud¿etu, tzn. ¿e planowane wydatki na dany rok finansowy (zasada jednorocznoci) nie mog¹
przekraczaæ wysokoci dochodów. W przypadku za wyst¹pienia salda dodatniego (nadwy¿ki bud¿etowej), co oczywicie mo¿e mieæ miejsce, rodki te staj¹ siê dochodem bud¿etu ogólnego UE w roku nastêpnym. Widzimy zatem, ¿e
zasada zrównowa¿onego bud¿etu (zasada równowagi) ma istotne znaczenie
i wp³yw na funkcjonowanie oraz sposób dzia³ania polityki bud¿etowej prowadzonej w ramach Wspólnoty. Jednak taki charakter prowadzenia polityki
bud¿etowej ma równie¿ swoje znacz¹ce mankamenty, brak bowiem np. mo¿liwoci zwiêkszenia ograniczonych wydatków bez wyraniej zgody krajów-cz³onków hamuje procesy inwestycyjne oraz ogranicza finansowanie nowych projektów czy przedsiêwziêæ. Dlatego te¿, aktywne prowadzenie polityki bud¿etowej w ramach Wspólnoty, stoi pod du¿ym znakiem zapytania, prze-
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de wszystkim w kontekcie rozwoju i nadrabiania dystansu ekonomicznego
przez najbiedniejsze kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej.
3. Dochody i wydatki bud¿etu Unii Europejskiej

Dochody bud¿etu Unii Europejskiej od ponad 34 lat finansowane s¹ przez
pañstwa bêd¹ce cz³onkami tej organizacji w ramach tzw. zasobów w³asnych
[Begg, Grimwade, 1998, s. 36 i n.]. Dochody w³asne bud¿etu ogólnego UE pochodz¹ z nastêpuj¹cych róde³1:
 op³at rolnych (wyrównawczych) zwi¹zanych z importem produktów rolnych (w 1995r. zosta³y one zast¹pione c³ami rolnymi) i op³aty z tytu³u produkcji i magazynowania cukru (tzw. op³aty cukrowe, op³aty od produkcji
izoglukozy),
 sk³adek pañstw cz³onkowskich obliczanych na podstawie ich dochodu narodowego brutto (sk³adkê oblicza siê wed³ug nastêpuj¹cej regu³y: 1,27
PKB = 1,24 DNB2),
 ce³ pobieranych przy imporcie z krajów trzecich na podstawie Wspólnej
Taryfy Celnej,
 wp³ywów z tytu³u podatku od wartoci dodanej VAT,
 z tzw. czwartego ród³a, m.in. z op³at, które s¹ nak³adane na produkty rolne importowane z krajów trzecich.
Oprócz wymienionych wy¿ej róde³ finansowania bud¿etu ogólnego nale¿y wyszczególniæ równie¿ inne rodki pochodz¹ce m.in. z podatków od wynagrodzeñ osób zatrudnionych w instytucjach unijnych. Nie stanowi¹ one jednak znacz¹cej wartoci w stosunku do pozosta³ych kategorii bud¿etowych.
Wród wydatków z bud¿etu ogólnego na plan pierwszy wysuwaj¹ siê rodki, które wydatkowane s¹ w ramach tzw. Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji w Rolnictwie (EFOGR) sekcja Gwarancji. Pieni¹dze te w znacznej swej czêci przeznaczone s¹ na realizacjê wspólnej polityki rolnej, zak³adaj¹cej m.in. ró¿nego rodzaju formy wsparcia dla rolników, czy to w ramach
dop³at bezporednich, czy te¿ dop³at z tytu³u eksportu towarów rolnych do
krajów spoza Unii Europejskiej. Drug¹ wa¿na kategoriê wydatków bud¿etowych stanowi¹ rodki, jakie s¹ przekazywane na likwidacjê dysproporcji
i ró¿nic ekonomicznych w regionach Unii w ramach tzw. funduszu strukturalnego. Wspólnota, przekazuj¹c zatem rodki na ten cel, d¹¿y do zminimalizowania obszarów biedy i tym samym podniesienia poziomu ¿ycia osób z terenów s³abiej rozwiniêtych. To niejednokrotnie ¿mudne i d³ugofalowe zadanie
ma przyczyniæ siê do osi¹gniêcia spójnoci ekonomicznej wszystkich regionów Unii w przysz³oci. Dzi w bud¿ecie unijnym istniej¹ cztery fundusze
1 Por. European Union. Public Finance. European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2002, s. 198 i n.

Od 1 stycznia 2003 roku obowi¹zuje tego typu regu³a naliczania sk³adki cz³onkowskiej.
Wprowadzenie takiego sposobu naliczania sk³adki podyktowane by³o przyjêciem przez Uniê
Europejsk¹ systemu rachunkowoci narodowych  ESA 95. Natomiast przed rokiem 2003 podstaw¹ obliczania sk³adki by³ produkt krajowy brutto.
2
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strukturalne, tzn. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych
(EFOGR), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski
Fundusz Spo³eczny (EFS), a tak¿e Finansowy Instrument Orientacji Rybo³ówstwa (FIOR). Rzecz¹ wart¹ podkrelenia jest to, ¿e polityka zarz¹dzania
funduszami strukturalnymi podlega silnej prioryteryzacji. Obecnie za sprawê najwa¿niejsz¹ uwa¿a siê dzia³ania zmierzaj¹ce do rozwoju regionów, które s¹ s³abiej rozwiniête oraz promowanie wzrostu efektywnoci i wydajnoci
pracy w tych regionach. Jest to cel najwa¿niejszy, na którego rzecz przekazywanych jest obecnie ok. 70% wydatków z wszystkich funduszy [Ostaszewski,
2005, s. 295]. Reszta rodków jest wydatkowana m.in. na: rewitalizacjê obszarów rolniczych i przemys³owych, adaptacjê i modernizacjê systemów owiaty, zwiêkszenie konkurencyjnoci rybo³ówstwa, a tak¿e na realizowanie projektów, które by³y przedmiotem Agendy 2000 w latach 20002006.
4. Perspektywa Finansowa na lata 20072013.
Propozycje i za³o¿enia finansowe

Istotn¹ kwestiê w odniesieniu do bud¿etu unijnego pe³ni¹ tzw. perspektywy finansowe. Perspektywa finansowa na lata 20072013 to ju¿ czwarty tego
typu dokument finansowy Unii, po I Pakcie Delorsa (19881992), II Pakcie
Delorsa (19931999) oraz Agendzie 2000 (20002006), przedstawiaj¹cy zakres
wydatków i dochodów bud¿etowych Wspólnoty. P e r s p e k t y w y f i n a n s ow e stanowi¹ d³ugoterminowy plan finansowy Unii Europejskiej oparty na
elementach programowania bud¿etowego. Innymi s³owy, perspektywy finansowe zawieraj¹ strategiê wydatków publicznych ca³ej Wspólnoty (w tym krajów, które przyst¹pi¹ do Unii, do roku 20133), na nastêpne lata. Zastosowanie
perspektywistycznego sposobu planowania wydatków bud¿etowych Unii ma
na celu przede wszystkim zwiêkszenie dyscypliny i kontroli wydatków Wspólnoty. Co wiêcej, ma to zapobiec problemom finansowym wynikaj¹cym z przeznaczania coraz to wiêkszej iloci rodków na nowe projekty unijne, przy
ograniczonych jednak dochodach bud¿etu ogólnego. Dla porównania bud¿et
UE w porównaniu z bud¿etami krajowymi jest bud¿etem ograniczonym. Bud¿ety krajowe poch³aniaj¹ bowiem rednio 45% dochodu narodowego, podczas gdy bud¿et UE wynosi niewiele ponad 1% [Financial perspectives ,
2004]. 10 lutego 2006 roku minie dwa lata od momentu, kiedy Komisja Europejska zarekomendowa³a Radzie oraz Parlamentowi Europejskiemu obszerny dokument, zawieraj¹cy podstawowe za³o¿enia systemu finansowego Unii
na lata 20072013 [Building our , 2004]. Propozycje zawarte w tym dokumencie przedstawiaj¹ prawdziw¹ wartoæ dodan¹ w ramach realizacji celów politycznych, rewitalizacji systemu zarz¹dzania finansami oraz upraszczania
procedur w ramach struktur unijnych na kolejne lata. Przewiduje siê, ¿e
w latach 20072013 wydatki bud¿etowe wzrosn¹ z obecnych 111 mld euro do
3 Rumunia oraz Bu³garia s¹ krajami, które do roku 2013 maj¹ zostaæ pe³noprawnymi cz³onkami Unii Europejskiej.
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158 mld euro, a wiêc w ci¹gu tych kilku lat zostanie wydatkowane o 42% wiêcej rodków, ni¿ ma to miejsce w chwili obecnej. W samym centrum bud¿etowego programu politycznego, w propozycji Komisji Europejskiej, znalaz³ siê,
tzw. wzrost zrównowa¿ony (77 mld euro w 2013 r.). Zosta³ on podzielony na
dwie kategorie. Pierwsz¹, dotycz¹c¹ zwiêkszenia spójnoci struktur unijnych
na rzecz wzrostu i zatrudnienia, na któr¹ rokrocznie przekazywanych bêdzie
oko³o 51 mld euro, oraz drug¹, dotycz¹c¹ poprawy konkurencyjnoci i innowacyjnoci na wspólnym rynku. Na ten cel zostanie wydatkowanych 26 mld
euro (w samym tylko roku 2013). Znacz¹ca czêæ tych rodków zostanie przekazana na zintensyfikowanie europejskich badañ naukowych i realizacjê
wspólnej polityki badawczej w ramach Wspólnoty. Unia Europejska na politykê spójnoci wydatkuje do roku 2013 oko³o 336 mld euro. Pieni¹dze te maj¹
sfinansowaæ now¹ generacjê programów spójnoci w oparciu o za³o¿enia
przedstawione w komunikacje4 Komisji z 10 lutego 2004 r. Ponadto polityka
spójnoci na lata 20072013 zak³ada zwiêkszenie stopnia koordynacji pomocy
p³yn¹cej z funduszy strukturalnych z g³ównymi celami strategii lizboñskiej.
Niezbêdne w zwi¹zku z powy¿szym s¹ zmiany samej strategii, takie jak:
wzmocnienie jej statusu prawnego, stworzenie sprawnego mechanizmu implementacji i koordynacji postulowanych dzia³añ z polityk¹ gospodarcz¹
pañstw cz³onkowskich, rozró¿nienie celów strategicznych i operacyjnych,
usprawnienie otwartej metody koordynacji i uczynienie z niej elementu szerszego procesu strategicznego programowania rozwoju gospodarczego UE
(Wspólnoty Europejskie, 2005]. Znaczne sumy (oko³o 58 mld euro w pierwszym i kolejnych latach perspektywy 200713) maj¹ byæ tak¿e przeznaczone
na realizacjê drugiej propozycji Komisji, zwi¹zanej z ochron¹ zasobów naturalnych i zarz¹dzania nimi. Propozycja druga stanowi now¹ jakoæ, gdy
idzie o sposób finansowania, zarz¹dzania i realizacji zadañ w odniesieniu do:
wspólnej polityki rolnej, polityki rozwoju obszarów wiejskich, polityki rybo³ówstwa oraz ochrony rodowiska naturalnego. Ponadto Komisja d¹¿y do
wdro¿enia jednolitego, wspólnego instrumentu dla realizacji powy¿szych
zamiarów. Jednolity instrument bêdzie uwzglêdnia³ jednolity zestaw zasad
oraz procedur decyzyjnych i dotycz¹cych finansowania, a tak¿e bardziej konsekwentne okrelenie celów polityki, czego wynikiem bêdzie ograniczenie
sta³ych kosztów administracyjnych, jak równie¿ zwiêkszenie transparentnoci poszczególnych dzia³añ [Ostaszewski, 2005]. Trzecia propozycja Komisji
Europejskiej zosta³a zatytu³owana wzmocnienie Unii Europejskiej jako obszaru wolnoci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoci. Cel trzeciej propozycji
ma byæ zrealizowany za pomoc¹ trzech programów ramowych (tj. programu
dotycz¹cego swobody przemieszczania siê i solidarnoci w obszarach granic
zewnêtrznych, kwestii azylowych i imigracyjnych, programu bezpieczeñstwa
4 Komunikat Komisji zatytu³owany Budowanie naszej wspólnej przysz³oci  Wyzwanie polityczne i rodki bud¿etowe rozszerzonej Unii  20072013 zosta³ opublikowany 10 lutego 2004 r.

W komunikacje tym Komisja przedstawi³a perspektywê finansow¹ pocz¹wszy od roku 2006.
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oraz programu sprawiedliwoci i praw podstawowych), które maj¹ ujednoliciæ mechanizmy finansowe oraz mechanizmy realizacji podstawowych za³o¿eñ oraz zadañ. Fundusze przydzielone na prowadzenie skutecznej polityki
finansowej w obrêbie programów ramowych bêd¹ wspólnie zarz¹dzane przez
kraje cz³onkowskie Wspólnoty. Czwart¹ i zarazem ostatni¹ propozycj¹ w ramach perspektywy finansowej na lata 20072013 s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do
poprawy szerokiego spektrum instrumentów z zakresu stosunków miêdzynarodowych i globalnych. Unia przeznaczy na ten cel blisko 16 mld euro. rodki
te zostan¹ przekazane na wspóln¹ politykê handlow¹, zagraniczn¹, bezpieczeñstwa i obrony. Uwzglêdniaj¹ one tak¿e pomoc humanitarn¹ i finansow¹
dla krajów partnerskich i krajów Trzeciego wiata. Cele te bêd¹ realizowane
m.in.: przez Inicjatywê na Rzecz Wysoko Zad³u¿onych Ubogich Pañstw (inicjatywa HIPC). Pozosta³a czêæ pieniêdzy (4,5 mld euro) zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem ca³ej unijnej administracji. Zamieszczona poni¿ej tabela5 zawiera wyszczególnienie wszystkich kosztów, jakie zostan¹ poniesione na realizacjê zadañ i za³o¿eñ zawartych w propozycjach Komisji Europejskiej.

Tabela 1.

rodki na zobowi¹zania w ramach Perspektywy Finansowej 200713* (w mln euro, w cenach
z 2004 r.)
Propozycje Komisji Europejskiej na lata

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

12 105

14 390

16 680

18 965

21 250

23 540

25 825

47 570

48 405

49 120

49 410

49 410

50 175

50 960

57 180

57 900

58 115

57 980

57 850

57 825

57 805

20072013
1a. Konkurencyjnoæ na rzecz wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia**
1b. Spójnoæ na rzecz wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia
2. Zrównowa¿one zarz¹dzanie i ochrona
zasobów naturalnych
3. Obywatelstwo, wolnoæ,
bezpieczeñstwo i sprawiedliwoæ
4. UE jako partner wiatowy

1630

2015

2330

2645

2970

3295

3620

11 400

12 175

12 945

13 720

14 495

15 115

15 740

* rodki na zobowi¹zania w ramach Perspektywy Finansowej 20072013 zosta³y przedstawione
przez Komisjê Europejsk¹ (10 II 2004 r.), w ramach czterech tzw. Propozycji, których tematy zosta³y ujête w podpunktach przedstawionych w tabeli.
** Zobowi¹zania w ramach konkurencyjnoci na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
(p. 1a.) oraz spójnoci na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (p. 1b.) zosta³y razem ujête
w pierwszej propozycji Komisji Europejskiej, zatytu³owanej Zrównowa¿ony wzrost.
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Building our common future, Policy challenges and
budgetary means of enlarged Union, 200713, Communication from Commission to the Council
and the European Parliament, COM (2004) 101, Office for Official Publications of the European
Communities, Luxembourg 2004, s.17 i n.
5 Wydatki administracyjne Wspólnot s¹ zawarte w czterech propozycjach przedstawionych
przez Komisjê Europejsk¹, które zawiera tabela 1.
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Dokonuj¹c g³êbszej analizy zawartych w niej danych liczbowych, mo¿emy
zauwa¿yæ, ¿e najwiêksza iloæ rodków zostanie przeznaczona m.in. na dzia³ania w zakresie wspólnej polityki rolnej i aktywizacji obszarów wiejskich
(propozycja 2). rodki te zosta³y ustabilizowane na poziomie oko³o 58 mld
euro rocznie, a¿ do roku 2013.
Zgodnie z wytycznymi perspektywy finansowej na lata 20072013 zwiêksz¹ siê wydatki zwi¹zane z popraw¹ konkurencyjnoci na rzecz zatrudnienia
i wzrostu gospodarczego UE. W roku 2007 na ten cel zostanie przeznaczonych
ponad 12,1 mld euro (co stanowi oko³o 9% wydatków w roku 2007), a w roku
2013 bêdzie to ju¿ suma 25,8 mld euro (co stanowiæ bêdzie 16,8% wydatków
w roku 2013). Komisja za³o¿y³a, ¿e bêdzie permanentnie zwiêkszaæ rodki na
ten cel, rednio o 2,2 mld euro rocznie. £¹cznie na ten cel do roku 2013 zostanie wydatkowanych z unijnej kasy ponad 132,7 mld euro. Najwiêksz¹ czêæ
zasobów bud¿etowych Unii poch³on¹ zadania zwi¹zane z realizacj¹ poprawy
zarz¹dzania i ochrony zasobów naturalnych. Na ten cel w latach 20072013
przewidziano sumê a¿ 404,6 mld euro, z tego 72% rodków, czyli oko³o 301 mld
euro, zostanie przeznaczone na Wspóln¹ Politykê Roln¹ [European Commission, 2006]. Jednak na uwagê zas³uguje fakt, ¿e wydatki te bêd¹ z roku na rok
stanowiæ coraz to mniejszy udzia³ w rocznych zobowi¹zaniach Unii. W roku
2007 bêdzie to jeszcze 44% wszystkich wydatków (w odniesieniu do czterech
propozycji UE), w roku 2013 za  37,5%.

Tabela 2.

rodki na zobowi¹zania w ramach Perspektywy Finansowej 20072013 (udzia³ procentowy)
Propozycje Komisji Europejskiej na lata

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20072013
1a. Konkurencyjnoæ na rzecz wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia

9,3

10,7

12,0

13,3

14,6

15,7

16,8

36,6

35,9

35,3

34,6

33,8

33,5

33,1

44,0

42,9

41,8

40,6

39,6

38,6

37,5

i sprawiedliwoæ

1,3

1,5

1,7

1,9

2,0

2,2

2,4

4. UE jako partner wiatowy

8,8

9,0

9,3

9,6

9,9

10,1

10,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1b. Spójnoæ na rzecz wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia
2. Zrównowa¿one zarz¹dzanie i ochrona
zasobów naturalnych
3. Obywatelstwo, wolnoæ, bezpieczeñstwo

Ogó³em

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z tabeli 1.

Znacznie mniejsze rodki finansowe zostan¹ przekazane na zadania zwi¹zane z zapewnieniem bezpieczeñstwa, sprawiedliwoci oraz wolnoci dzia³añ wszystkim obywatelom UE. W roku 2007 Unia przeka¿e na ten cel 1,6 mld
euro. Pocieszaj¹cy jednak wydaje siê fakt, i¿ z roku na rok rodki te maj¹ byæ
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zwiêkszane tak, aby w 2013 roku osi¹gnê³y poziom 3,6 mld euro. Polityka UE
w zakresie bezpieczeñstwa, sprawiedliwoci i wolnoci jej wszystkich obywateli bêdzie opieraæ siê na trzech podstawowych programach:
 programie bezpieczeñstwa,
 programie sprawiedliwoci i praw podstawowych,
 programie ruchu wolnoci i solidarnoci w obszarze granic zewnêtrznych,
w tym azylu i imigracji.
Ponadto 95,5 mld euro (15,7 mld euro w 2013 r.) zostanie przeznaczone na
dzia³ania zwi¹zane z polityk¹ miêdzynarodow¹ Unii (zob.. Unia Europejska
jako globalny partner). G³ównym zamierzeniem pomys³odawców tego przedsiêwziêcia jest zwiêkszenie oddzia³ywania Wspólnoty na procesy gospodarcze zarówno w skali Europy, jak i ca³ego wiata. Unia Europejska chce zatem
odgrywaæ coraz aktywniejsz¹ rolê na polu ekonomii, anga¿uj¹c siê tym samym w propagowanie dzia³añ maj¹cych na celu promowanie stabilnoci gospodarczej, rozwi¹zywania konfliktów oraz aktywnego przeciwdzia³ania kryzysom gospodarczym w poszczególnych regionach Europy i wiata. Unia chce
osi¹gn¹æ ten cel, przez wprowadzenie trzech instrumentów polityki zagranicznej, a mianowicie [European Commission, 2006, s. 6]:
 instrumentu polityki przedakcesyjnej (Pre-Accession Policy),
 europejskiego instrumentu polityki s¹siedztwa i partnerstwa (The European Neighbourhood and Partnership Instrument),
 instrumentu wspó³pracy gospodarczej i rozwoju (The Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument).

Tabela 3.

Ogólny zarys wydatków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 20072013 (w mld euro)
rodki na zobowi¹zania

2006

1. Sta³y wzrost

6

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

47 582

59 675

62 795

65 800

68 235

70 660

73 715

76 786

8791

12 105

14 390

16 680

18 965

21 250

23 540

25 825

38 791

47 570

48 405

49 120

49 410

49 410

50 175

50 960

56 015

57 180

57 900

58 115

57 980

57 850

57 825

57 805

43 735

43 500

43 673

43 354

43 034

42 714

42 506

42 293

1a. Konkurencyjnoæ na rzecz
wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia
1b. Spójnoæ na rzecz wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia

7

2. Zrównowa¿one zarz¹dzanie
i ochrona zasobów naturalnych
w tym: Rolnictwo  Wydatki dot.
Rynków rolnych i dop³at
bezporednich

Wydatki na rok 2006 objête obecn¹ perspektyw¹ finansow¹ zosta³y podzielone zgodnie
z now¹ nomenklatur¹ do celów referencyjnych oraz aby u³atwiæ porównania.
7 Zawieraj¹ wydatki na Fundusz Solidarnoci (1 miliard euro w 2004 r. w bie¿¹cych cenach)
od 2006 r. Jednak¿e odpowiadaj¹ce im p³atnoci bêd¹ obliczane dopiero od 2007 r.
6
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rodki na zobowi¹zania

2006

6

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3. Obywatelstwo, wolnoæ,
bezpieczeñstwo i sprawiedliwoæ
4. UE jako partner wiatowy
5. Administracja

8

9

Rekompensaty

1630

2015

2330

2645

2970

3295

3620

11 232

11 400

12 175

12 945

13 720

14 495

15 115

15 740

3436

3675

3815

3950

4090

4225

4365

4500

120 688

133 560

138 700

143 140

146 670

150 200

154 315

158 450

114 740

124 600

136 500

127 700

126 000

132 400

138 400

143 100

1, 09%

1,15%

1,23%

1,12%

1,08%

1,11%

1,14%

1,15%

0,15%

0,09%

0,01%

0,12%

0,16%

0,13%

0,10%

0,09%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1041

rodki na zobowi¹zania ogó³em
rodki na p³atnoci ogó³em

1381

6, 7

rodki na p³atnoci wyra¿one jako
procent DNB
Dostêpny margines
Pu³ap rodków w³asnych wyra¿ony
jako procent DNB

ród³o: [Budowanie , 2004].

Bud¿et Wspólnoty zawiera równie¿ wydatki, jakie zostan¹ poniesione na
utrzymanie jednostek sektora publicznego Unii Europejskiej, w tym szkó³
europejskich. W latach 20072013 na ten cel zostanie wydanych 28,6 mld
euro. Dla porównania: na zadania zwi¹zane z bezpieczeñstwem i ochron¹
praw obywateli w identycznym okresie zostanie przekazanych 18,5 mld euro,
a wiêc o oko³o 10 mld euro mniej. Niemniej jednak suma, jaka jest przewidziana w perspektywie 20072013 na utrzymanie unijnej administracji
(w instytucjach UE pracuje 32 000 funkcjonariuszy, czyli tylu, ilu zatrudnia
s³u¿ba publiczna takiego miasta jak Wiedeñ albo na przyk³ad francuskie
ministerstwo rolnictwa [Europa i jej bud¿et , 2000, s. 15]), jest mniejsza od
tej, która zosta³a umieszczona w Agendzie 2000, a która wynosi³a 33,7 mld
euro. rodki te zosta³y zatem w stosunku do Agendy 2000 zredukowane
o 15,1%. Komisja Europejska, dokonuj¹c podzia³u (tabela 3.) bud¿etu ogólnego Unii na lata 20072013, stara³a siê uwzglêdniæ wszystkie najwa¿niejsze
priorytety polityczne rozszerzonej Europy. Roczny redni pu³ap na p³atnoci
w latach 20072013 odpowiada³ bêdzie 1,14% dochodu narodowego brutto
(DNB) krajów  cz³onków Unii. Pozostawia to znacz¹cy margines finansowy
w wysokoci 0,09 do 0,16 DNB w zale¿noci od roku w ramach zasobów w³asnych [Raport generalny , 2005, s. 85 i n.]. Z powy¿szego wynika zatem, ¿e rod8 W³¹czenie EFR do bud¿etu UE powinno wejæ w ¿ycie w 2008 r. Zobowi¹zania na lata 2006
i 2007 s¹ w³¹czone jedynie do celów porównawczych. P³atnoci za zobowi¹zania przed 2008 r.
nie s¹ uwzglêdnione w danych dotycz¹cych p³atnoci.
9 Zawiera wydatki administracyjne na instytucje inne ni¿ Komisja, emerytury i szko³y europejskie. Wydatki administracyjne Komisji s¹ w³¹czone do pierwszych czterech pozycji wydatków.
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ki finansowe, jakie zosta³y zaproponowane na nastêpny rok zostan¹ na obecnym poziomie 1,24%, takim samym od siedmiu lat. Tabela 3. przedstawia
ogóln¹ strukturê wydatków z bud¿etu unijnego, pocz¹wszy od roku 2006.
5. Sprawa Polska a kontrowersje wokó³ bud¿etu ogólnego
Unii Europejskiej

W dniach 1517 grudnia 2005 r. podczas unijnego szczytu w stolicy Belgii
przywódcy krajów 25 porozumieli siê w sprawie IV d³ugoletniego bud¿etu
Unii na lata 20072013 (perspektywa finansowa 20072013). Wydatki z bud¿etu ogólnego UE w siedmioletniej perspektywie zosta³y ostatecznie ustalone
na poziomie 862,363 mld euro. Suma ta jest o 9 mld euro mniejsza ni¿ to, co zosta³o kilka tygodni wczeniej zaproponowane przez Luksemburg. Niemniej
jednak jest to i tak o 13 mld euro wiêcej od tego, co zosta³o zaproponowane
przez Wielk¹ Brytaniê. Jak doskonale pamiêtamy propozycja brytyjskich polityków co do bud¿etu unijnego na lata 20072013 wywo³a³a nie tylko ¿yw¹
dyskusjê, ale tak¿e lawinê protestów ze strony innych polityków krajów
cz³onkowskich wobec wysokoci dochodów i wydatków bud¿etowych Unii.
Równie¿ przedstawiciele polskiego rz¹du z premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem na czele w sposób aktywny bronili propozycji Luksemburga, nie
godz¹c siê tym samym z ofert¹, jaka zosta³a wysuniêta przez Wielk¹ Brytaniê.
Mimo ¿e nie uda³o siê w pe³ni obroniæ propozycji struktury finansowej
bud¿etu, jaka zosta³a przedstawiona przez Luksemburg, to iloæ rodków,
jak¹ Polska otrzyma w ramach siedmioletniego programu finansowego Unii,
jest i tak wiêksza, ani¿eli mia³o to miejsce wczeniej. W latach 20072013 Polska w ramach funduszy strukturalnych i funduszu spójnoci otrzyma z unijnej
kasy ponad 59 mld euro. Jest to o 3,5 mld euro wiêcej od tego, co proponowali
Brytyjczycy. Polska dostanie w sumie w latach 20072013 ponad 91,3 mld
euro. Pieni¹dze te bêd¹ pochodziæ z ró¿nych róde³ bud¿etu unijnego. Przesz³o 95% bêd¹ stanowiæ pieni¹dze pochodz¹ce z funduszy strukturalnych
i funduszu spójnoci. Dodatkowo Polska otrzyma pieni¹dze na inwestycje
oraz realizacjê celów w ramach polityki sprawiedliwoci i spraw wewnêtrznych. £¹cznie bêdzie to kwota ponad 4 mld euro. Roczna sk³adka, jak¹ bêdzie
musia³ przekazywaæ nasz rz¹d do bud¿etu UE przez kolejnych siedem lat,
wyniesie 3 mld euro. W sumie, w latach 20072013 daje to kwotê 21 mld euro
(Monitor Unii Europejskiej, 2005, nr 12 (17)]. Polska stanie siê zatem beneficjentem rodków unijnych, a wiêc otrzyma wiêcej pieniêdzy z unijnej kasy,
ni¿ do niej wp³aci10. Warto podkreliæ, ¿e dziêki wielkiej uprzejmoci niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, która zrzek³a siê pomocy w wysokoci 100
mln euro dla regionów niemieckich, Polska bêdzie mia³a okazjê zagospoda10 Polska wed³ug przyjêtej perspektywy finansowej 20072013 bêdzie zmuszona wp³aciæ
kwotê 21 mld euro. Jednak w zamian w ramach m.in. funduszy strukturalnych i funduszu spójnoci do Polski zostanie przetransferowana kwota ponad 91 mld euro. W sumie bêdziemy mieæ
do wykorzystania 70 mld euro rodków unijnych na przestrzeni kolejnych siedmiu lat.
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rowaæ te rodki na doinwestowanie i rozwój najbiedniejszych województw
w naszym kraju, w tym: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, wiêtokrzyskiego oraz warmiñsko-mazurskiego. Siedmioletnia perspektywa przewiduje jeszcze szereg innych rozwi¹zañ u³atwiaj¹cych wykorzystanie i pozyskanie pieniêdzy na cele zwi¹zane z finansowaniem wspólnych projektów,
rozwojem mieszkalnictwa i gospodarki budowlanej. Bud¿et przewiduje tak¿e
zmniejszenie rabatu brytyjskiego11 w ci¹gu siedmiu lat do 10,5 mld euro. Reforma obliczania rabatu sprawi, ¿e Brytyjczycy wezm¹ na siebie czêæ realnych kosztów rozszerzenia Unii Europejskiej (Monitor Unii Europejskiej,
2005, nr 12 (17), s. 10 i n.].
Bud¿et unijny na lata 20072013 i zwi¹zane z nim kwestie finansowe s¹
w samym centrum dyskusji o przysz³oci Unii. Rozwa¿a siê równie¿ daleko
id¹ce reformy róde³ pozyskiwania rodków finansowych dla bud¿etu, szczególnie w odniesieniu do wp³at, które s¹ dokonywane przez poszczególne kraje cz³onkowskie. Reforma d³ugoterminowego planu finansowego wydaje siê
zatem nieunikniona. Domagaj¹ siê jej w szczególnoci te kraje, które s¹ p³atnikami netto, a wiêc znacznie wiêcej rodków przekazuj¹ do bud¿etu Unii,
ni¿ z niego otrzymuj¹. Dotyczy to zw³aszcza Niemiec, Szwecji, Austrii, Holandii, W³och, Francji, Finlandii, Danii oraz Wielkiej Brytanii. Nie jest tajemnic¹, ¿e g³ównie na barkach tych krajów spoczywa ciê¿ar ponoszenia wysokich
kosztów dotycz¹cych, choæby rozszerzenia Unii o nowe kraje cz³onkowskie.
W latach 20072013 bêdzie to dotyczyæ Bu³garii i Rumunii, które w tym okresie maj¹ staæ siê pe³noprawnymi cz³onkami Wspólnoty. Zasadnicza kwestia
(rodki przekazywane z bud¿etu UE na rzecz krajów s³abiej sytuowanych) jest
zwi¹zana z dysproporcjami gospodarczymi. Dystans gospodarczy, jaki dzieli
najbogatsze kraje Unii od najbiedniejszych cz³onków, jest znacz¹cy. W wielu
przypadkach potrzeba kilkunastu lat, aby pod wzglêdem gospodarczym np.
Polska dorówna³a Wielkiej Brytanii, a S³owacja Francji. Zlikwidowanie zatem tych nierównoci poch³ania rokrocznie ogromne pieni¹dze z bud¿etu
ogólnego. Nastêpuje wiêc przesuwanie wydatków na ten cel kosztem innych
zobowi¹zañ, co odbywa siê ze strat¹ dla pozosta³ych beneficjentów unijnych
pieniêdzy. Argumenty biedniejszych krajów, mówi¹ce o tym, ¿e zalety Unii, to
nie tylko pieni¹dze, ale nade wszystko wspólny rynek, instytucje i polityka,
wydaj¹ siê byæ ju¿ niewystarczaj¹ce. Dlatego czynnikiem powa¿nie ograniczaj¹cym impet twórczy Komisji jako instytucji odpowiedzialnej tak¿e za inicjowanie i przygotowanie nowych projektów dzia³añ integracyjnych jest doW roku 1984 ówczesna premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher wynegocjowa³a tzw.
rabat brytyjski z tytu³u wp³at do wspólnego bud¿etu Unii Europejskiej. Rabat brytyjski przewiduje obni¿enie wp³at czêci sk³adki cz³onkowskiej do bud¿etu ogólnego z tytu³u podatku VAT,
tzn. 2/3 ró¿nicy pomiêdzy udzia³em Wielkiej Brytanii w VAT a udzia³em tego kraju w otrzymanych wydatkach ze wspólnego bud¿etu. Obliczanie rabatu jest doæ skomplikowane. Jednak
w uproszczeniu wygl¹da to tak, ¿e Wielka Brytania dostaje z powrotem 66 eurocentów z ka¿dego
euro jej ujemnego salda wp³at i wyp³at bud¿etowych. Dlatego te¿, Wielka Brytania p³aci tylko
jedn¹ trzeci¹ kosztów rozszerzenia UE. Pozosta³a czêæ jest finansowana ze sk³adek pozosta³ych
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej.
11
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stêpnoæ rodków finansowych. Notabene kraje bêd¹ce p³atnikami netto,
wyranie zademonstrowa³y ju¿ swoj¹ niechêæ do wzrostu obci¹¿eñ w finansowaniu bud¿etu UE. By³a to zw³aszcza Wielka Brytania. Zaproponowany przez
ni¹ kszta³t wydatków bud¿etu na lata 20072013 obejmowa³ ciêcia w wysokoci 14 mld euro, co automatycznie zwiêksza³o wysokoæ rabatu brytyjskiego
i zwi¹zane z tym profity.
6. Podsumowanie

Unia Europejska staje dzi przed nowymi wyzwaniami, którym bêdzie
musia³a sprostaæ w najbli¿szej przysz³oci. Du¿a czêæ z tych zadañ bêdzie
wymaga³a znacznie wiêkszego zaanga¿owania i aktywnoci nie tylko ze strony
Komisji czy Parlamentu Europejskiego, ale tak¿e wszystkich krajów cz³onkowskich. Dotyczy to spraw zwi¹zanych przede wszystkim z precyzyjniejszym
wyznaczaniem i opracowywaniem priorytetów, ustalaniem poziomu dochodów oraz wydatków, które stanowi¹ niezbêdny element spe³nienia ambicji
polityczno-ekonomiczych Wspólnoty w zakresie rozszerzenia, zwiêkszeniem
stopnia dzia³ania Unii, co ma przyczyniæ siê do zmaksymalizowania poziomu
wartoci dodanej w obrêbie ¿ycia spo³eczno-ekonomicznego wszystkich krajów-cz³onków. Wszystkie wy¿ej wymienione kwestie stanowi¹ sprawy niezwyk³ej wagi ze wzglêdu choæby na to, i¿ Unia przyjmuj¹c do swojego grona coraz
to nowe pañstwa, musi byæ wiadoma, ¿e poziom rozwoju gospodarczego ka¿dego z tych krajów daleko odbiega od poziomu, jaki reprezentuj¹ ju¿ nie tyle
bogate, ile redniozamo¿ne kraje Wspólnoty. Bêdzie to zatem wymaga³o pewnych zmian i nowego podejcia do kwestii rozszerzenia Unii o nowe kraje
cz³onkowskie i róde³ jego finansowania. Zmiany te s¹ ju¿ czêciowo zauwa¿alne w najnowszej perspektywie finansowej, która przewiduje systematyczne zwiêkszanie rodków na rzecz zrównowa¿onego rozwoju, przez okres nastêpnych 6 lat.
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General Budget of the European Union

In the system of public finances on the union level the central place is taken up
by the general budget of the European Union. The amount of assets that are accumulated on it and then transferred to different entities of the Union's economic life define its relevance and importance for the governments of all the
member states of the EU. One cannot be surprised by the fact that the budget of
the European Union is a regular subject of a sharp political fight of the individual states, members of the EU. The matter connected with the amount of payments made to the Union's treasury by individual EU states creates particular
kind of controversies. No state will agree to be a net payer of the Community
for a longer period of time. What is more we start to observe a decline in the
level of enthusiasm connected with admitting new countries to the group of EU
member states. It is caused by the fact that enlarging the Union by new member
states carries with it the necessity of spending a great amount of assets from
the EU budget for financial support and development of economy of new member states which state and technological level is far even from the union's average. This situation makes the subject of the general budget of the European
Union become a more and more discussed category of Union's state finances.
In such a context then taking further steps and actions to reconstruct the budget and redefine some of its categories becomes essential. It is in no way an
easy task, but necessary to carry out, because of ongoing unification processes
in Europe as well as in the world. The present article is an attempt to present
the whole structure of the EU budget as well as highlighting those of its elements that are the subject of most controversy.
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