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Olsztyn

Bud¿et Unii Europejskiej na lata 2014–2020.
Strategia i wyzwania

Etap kreowania funduszy unijnych jest niezwykle wa¿nym elementem funkcjonowania Wspólnoty. Bud¿et stanowi instrument, który integruje gospodarki pañstw
cz³onkowskich i godzi ich ró¿ne interesy. Dziêki takim mechanizmom Unia Europejska sta³a siê jedn¹ z najprê¿niej dzia³aj¹cych i rozwijaj¹cych siê struktur miêdzynarodowych. Debata nad ustaleniem wieloletnich ram finansowych (WRF) jest potrzebna
w celu okreœlenia kierunków dzia³ania. Analiza wykorzystywania œrodków pozwala
organom Wspólnoty doprowadziæ do poprawy obecnego stanu i niwelowania narastaj¹cych problemów. Unia sta³a siê bardzo atrakcyjna dla innych pañstw europejskich.
Szeroki zakres wszelkich dofinansowañ jest motorem napêdowym dla kandydatów
ubiegaj¹cych siê o cz³onkostwo. Integracja i zgodne dzia³anie s¹ niezwykle wa¿ne
w istnieniu Wspólnoty, dlatego istotne jest skrupulatne dobieranie projektów bud¿etowych. Wytworzenie szkieletu projektu bud¿etu jest procesem czasoch³onnym, ze
wzglêdu na powagê dzia³añ na rzecz Unii. Dobrze opracowane ramy finansowe mog¹
skutkowaæ wieloma pozytywnymi aspektami w przysz³ych latach istnienia Wspólnoty.
Wieloletnie ramy finansowe ustanowiono w art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (Traktat o funkcjonowaniu, s. 184–185). Strategia finansowa jest realizowana przynajmniej przez 5 lat i ma za zadanie realizacjê wyznaczonych celów
w okreœlonym czasie. Bud¿et wieloletni jest znacznie mniej szczegó³owy, ni¿ roczny, ale
jest w nim zawarty (Wieloletnie ramy). Celem stworzenia wieloletnich ram finansowych
by³y problemy w realizacji œrodków finansowych. Brakowa³o porz¹dku oraz konkretnych opracowañ poszczególnych okresów. Pakiet Delors’a obejmowa³ pierwsz¹ perspektywê na lata 1988–1992. Natomiast kolejne ramy przypada³y na lata 1993–1999,
regulowane przez drugi pakiet Delors’a, maj¹cy na celu powiêkszenie zasobów
w³asnych oraz wspieranie modernizacji i restrukturyzacji gospodarek krajowych
UE (Baldwin, Wyplosz, 2012, s. 82–83). Trzecie porozumienie przypad³o na lata
2000–2006 i zosta³o umocowane perspektyw¹ finansow¹ Agenda 2000 (Fundusze
strukturalne, 2005, s. 43–44), która postulowa³a m.in.: wprowadzenie do UE szczegó³owej propozycji zreformowania systemu realizacji polityki Wspólnoty, tworz¹c
wieloletnie ramy finansowe, które by³by wypracowane przez Uniê ju¿ kilka lat przed
realizacj¹ przysz³ego bud¿etu (European Commission, 2002, s. 73). W ramach porozumienia organów unijnych w 2006 roku, UE rozpoczê³a wykonywanie wieloletnich ram
finansowych na lata 2007–2013. Urzeczywistnianie postulatów polega³o na rozwoju
badañ, innowacyjnoœci przemys³u UE, ulepszaniu konkurencyjnoœci, a tak¿e rozwojowi dziedzin transportu (Nowak-Far, 2010, s. 59–60). Kszta³t nowych wieloletnich ram
finansowych na lata 2014–2020 jest uzale¿niony od obecnej sytuacji Wspólnoty. Kry-
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zys gospodarczy pog³êbi³ deficyt bud¿etowy. Pañstwa, które maj¹ najwiêkszy wk³ad
finansowy, d¹¿y³y do pomniejszenia aktywnoœci zasilania bud¿etu UE. Natomiast pañstwa cz³onkowskie bêd¹ce najwiêkszymi beneficjentami chcia³y, aby utrzymano dotychczasowy status. Pertraktacje s¹ istotnym procesem twórczym, poniewa¿ zgodnoœæ
i solidarnoœæ negocjatorów jest niezbêdna do sprecyzowania najdogodniejszych warunków realizacji bud¿etu. Niestety droga do ustalenia ram finansowych Wspólnoty jest
¿mudna i czasoch³onna (Orêziak, 2010, s. 53–54).
Zamys³em opracowania jest ukazanie aspektów funkcjonowania bud¿etu Unii Europejskiej, a dok³adniej sprecyzowania taktyki Wspólnoty w procesie wdra¿ania
œrodków finansowych na lata 2014–2020. Autor skupia siê na analizie projektów
i programów bud¿etowych, a tak¿e perspektyw rozwoju Wspólnoty. Podejœcie badawcze bazuje na metodzie decyzyjnej, której istot¹ jest ukazanie zespo³u powi¹zañ przyczynowo-skutkowych reguluj¹cych wybór sposobu dzia³ania politycznego oraz jego
ostatecznego efektu. Opracowanie jest tak¿e wsparte o metodê historyczn¹, która ukazuje genezê danych procesów. W celu uzyskania odpowiedzi na problemy badawcze
zosta³y postawione pytania, których zamiarem jest przedstawienie zakresu pracy:
1. W jaki sposób zosta³ stworzony bud¿et unijny?
2. Na mocy jakich postanowieñ uchwalane s¹ ramy finansowe Unii Europejskiej?
3. Jakie wyró¿nia siê Ÿród³a i zasoby bud¿etu UE?
4. Jakimi zasadami kieruj¹ siê instytucje Unii w procesie projektowania rocznych jak
i wieloletnich ram finansowych?
5. Do jakich porozumieñ dosz³o po negocjacjach w sprawie bud¿etu UE na lata
2014–2020?
6. Czym charakteryzuj¹ siê projekty i programy ustalone przez UE?
7. Jakie priorytety ustanowi³a Unia Europejska w sprawie bud¿etu na nadchodz¹ce
lata?
8. Jakie korzyœci uzyska³a Polska w ramach wieloletniego bud¿etu?

1. Etap tworzenia i kierunki realizacji bud¿etu

1.1. ród³a zasobów finansowych Unii Europejskiej
Proces integracyjny polega na dzia³aniach d¹¿¹cych do tworzenia jednolitego rynku
Wspólnot Europejskich. Wszystko jest jednak zale¿ne od przedstawicieli pañstw
cz³onkowskich, a tak¿e od ich zasobów finansowych, które s¹ niezbêdne do realizacji
polityki Wspólnoty. Unia, aby doprowadziæ do wprowadzenia w ¿ycie rynku wspólnotowego jest zobowi¹zana do stworzenia procesu scalaj¹cego rynki krajowe pañstw
nale¿¹cych do UE (Orêziak, 2004, s. 107).
Ju¿ od wczesnych etapów tworzenia Wspólnoty funkcjonowa³y okreœlone uregulowania zasobów finansowych. Na mocy Traktatu Paryskiego powsta³a w 1951 roku
Europejska Wspólnota Wêgla i Stali (EWWiS). Traktat zawiera³ postanowienia na
mocy, których EWWiS mia³a ustalone rodzaje wydatków, zasobów oraz ca³¹ metodê
tworzenia, jak i realizacji bud¿etu. Wszystko to mia³o usprawniæ dzia³anie Wspólnoty.
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Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej umocowa³y Traktaty Rzymskie w 1957 roku. Po wejœciu w ¿ycie Traktatu
Fuzyjnego w 1967 roku dosz³o do jego realizacji, a mianowicie utworzenie jednolitych
organów i wspólnego bud¿etu (Komar, 1981, s. 8–11). Ostatnie postanowienie Rady
Europejskiej, dotycz¹ce œrodków unijnych, zosta³o wynegocjowane 27 czerwca 2007
roku. Obecnie system finansowy UE tworz¹ artyku³y 310–325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Charakterystyka bud¿etu UE).
Geneza bud¿etu wi¹za³a siê ze stworzeniem Ÿróde³ dochodów w³asnych. Wspólnota
przez wiele lat d¹¿y³a do uniezale¿nienia siê od korzystania tylko ze sk³adek pañstw
cz³onkowskich. Obci¹¿enia finansowe zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ wspólnej polityki rolnej, doprowadzi³y do tego, ¿e 21 kwietnia 1970 roku wypracowano system zasobów
w³asnych UE (Finanse Unii Europejskiej, 2005, s. 144). Obecnie bud¿et Unijny jest
konstruowany i zasilany z zasobów w³asnych Unii Europejskiej (99%), a tak¿e z innym
Ÿróde³, z tym ¿e jest to tylko 1% ca³ego zasobu (wk³ad pañstw trzecich, grzywny
nak³adane za z³amanie prawa wspólnotowego). Dochody UE obejmuj¹ (Bud¿et UE
– ogólne informacje):
– c³a z importu produktów rolnych oraz sk³adki od producentów cukru;
– c³a z importu pozosta³ych produktów do Unii – razem z powy¿szymi zaliczane do zasobów w³asnych;
– czêœæ podatku od wartoœci dodanej VAT;
– wp³aty od pañstw cz³onkowskich – ustalane indywidualnie w oparciu o DNB (dochód
narodowy brutto);
– inne dochody – m.in. kary za naruszanie prawa wspólnotowego.
Wielkoœci Ÿróde³ s¹ zale¿ne od zaanga¿owania i zastosowania odpowiednich œrodków w celu powiêkszania zasobu Wspólnoty. Dlatego umiejêtne prowadzenie dzia³alnoœci i realizacja rozs¹dnych za³o¿eñ przek³ada siê w dobrze wykorzystywanym
bud¿ecie. „Jedne cele s¹ ³atwiej finansowane, inne trudniej. Ka¿de z pañstw cz³onkowskich inaczej odnosi siê do stawianych obci¹¿eñ i ich ponoszenia” (¯ukrowska, 2009,
s. 19–20). Zobowi¹zania, które przypadaj¹ poszczególnym pañstwom zazwyczaj ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ i powi¹zane s¹ z ogóln¹ sytuacj¹ oraz zasobnoœci¹ pañstw, a wiêc
wielkoœci¹ produktu narodowego brutto (PNB)1.
Ogó³ przepisów, które nale¿y uwzglêdniæ przy tworzeniu zasobów finansowych,
jest istotny w tym procesie. Zadaniem wytycznych jest zachowanie dyscypliny bud¿etowej. To wa¿ne, aby ka¿dy szczegó³ procedury twórczej tworzy³ jedn¹ i siln¹ ca³oœæ.
Do najwa¿niejszych zasad nale¿¹ (Cybulski, 2006, s. 504–516):
– zasada jednoœci i dok³adnoœci – wszystkie dochody i wydatki UE powinny byæ zawarte w bud¿ecie ogólnym, stanowi¹cym jednolity dokument;
– zasada powszechnoœci – zasada stwierdza, ¿e nie ma mo¿liwoœci przenoszenia
i wyrównywania;

1

Produkt narodowy brutto (PNB, Gross National Product – GNP) jest to ogólna wartoœæ towarów i us³ug wyprodukowanych przez dane pañstwo w ci¹gu roku, w³¹czaj¹c produkcjê zagraniczn¹
firm krajowych. Produkt krajowy brutto (PKB, Gross Domestic Product – GDP). Ze wzglêdu na
umiêdzynarodowienie gospodarki coraz czêœciej stosowanym wskaŸnikiem statystycznym, stanowi¹cym miernik rozwoju danej gospodarki jest PNB/GNP, a nie PKB/GDP.
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– zasada rocznego bud¿etu – wykonywanie wszelkich czynnoœci w ramach bud¿etu

rocznego;
– zasada równowagi – oznacza, ¿e jakiekolwiek dzia³ania Wspólnoty nie mog¹ dopro–
–
–
–

wadziæ do deficytu, czyli dochody s¹ równe wydatkom;
zasada doprecyzowania – bud¿et powinien byæ odpowiednio wykorzystywany i kontrolowany przez odpowiednie organy;
zasada stosowania jednostki rozliczeniowej – okreœla walutê, w której maj¹ byæ dokonywane wszelkie p³atnoœci;
zasada nale¿ytego zarz¹dzania finansami – zobowi¹zanie do dba³oœci o korzystne
wykonanie bud¿etu;
zasada przejrzystoœci – ukazanie sprecyzowanego projektu bud¿etowego, a tak¿e
sprawozdanie z jego wykonania.

1.2. System kreowania projektu bud¿etu
Na wstêpie projekt jest tworzony przez Komisjê Europejsk¹, która w fazie tych
przygotowañ uwzglêdnia wieloletnie ramy finansowe oraz wszelkie wydatki Unii
Europejskiej na nadchodz¹cy rok bud¿etowy. Porz¹dek ustalania kapita³u unijnego
uwzglêdnia takie aspekty jak: zobowi¹zania i planowane wydatki. Obowi¹zkiem Komisji jest przygotowanie projektu do wrzeœnia ka¿dego roku. W ostatnich latach ten
okres uleg³ skróceniu i KE przesy³a gotowy konspekt Parlamentowi i Radzie Europejskiej ju¿ w okolicach czerwca (Góralski, Kowalewski, 2012, s. 121–122). Ustalenia
mog¹ ulec zmianie, dlatego zgodnie z zasadami procedury przedstawionej w Traktacie
Unii Europejskiej, PE mo¿e zmodyfikowaæ postanowienia. Jeœli w ci¹gu 15 dni Rada
nie dokona poprawek i nie wprowadzi nowych kwestii uwzglêdnionych przez Parlament, tym samym godz¹c siê na wspólne za³o¿enia, bud¿et uwa¿a siê za uchwalony
(Cieœlikowski, 2013, s. 141–143).
Istotna jest tak¿e taktyka zarz¹dzania bud¿etem. Tylko odpowiednia strategia mo¿e
w korzystny sposób wp³yn¹æ na efektywn¹ realizacjê celów od projektowania za³o¿eñ
po realizacjê wyznaczonych priorytetów. Dlatego bud¿etem unijnym bezpoœrednio zajmuje siê Komisja Europejska. Jest odpowiedzialna za stronê twórcz¹, wydaje opinie,
a tak¿e wykonuje raporty dotycz¹ce finansów unijnych. Do jej kompetencji nale¿y tak¿e monitorowanie finansowanego wykonywania bud¿etu. Na etapie projektowania
istotn¹ rolê odgrywa Parlament i Rada Europejska, gdy¿ te instytucje odpowiadaj¹ za
uchwalenie bud¿etu. Etap raportowania nale¿y do Trybuna³u Obrachunkowego, gdy¿
publikuje sprawozdanie z rocznego wykonywania bud¿etu przez Komisjê. Inne instytucje takie jak: Trybuna³ Sprawiedliwoœci (Court of Justice of the European Union),
Komitet Regionów (Committee of the Regions), Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (The European Ombudsman) oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych (The
European Data Protection Supervisor), nie maj¹ wiêkszego wp³ywu na procedurê bud¿etow¹, dzia³aj¹ tylko i wy³¹cznie w sprawach realizacji przyznanego im bud¿etu
(Ibidem).
Etap wdra¿ania inicjatyw finansowych w ¿ycie jest niezwykle wa¿nym momentem
dla Wspólnoty. W tym czasie mog¹ ukazaæ siê braki w ustaleniach, które mia³y zaowo-
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cowaæ korzyœciami dla pañstw cz³onkowskich, które zgodnie z zasadami korzystaj¹
z transferów unijnych. To niezwykle wa¿ne w jaki sposób tworzony jest bud¿et, poniewa¿ najmniejsze pomy³ki mog¹ wywrzeæ negatywny wp³yw na przysz³oœæ UE. Im bud¿et jest bardziej efektywny, tym Unia bardziej umacnia swoj¹ pozycjê na arenie
miêdzynarodowej oraz na tle innych instytucji.

2. Tworzenie przysz³ego bud¿etu Unii Europejskiej

2.1. Porozumienia w sprawie d³ugoletnich ram finansowych na lata 2014–2020
Doœwiadczenie pokazuje, ¿e proces tworzenia wieloletnich ram finansowych jest
niezwykle d³ugi i skomplikowany. Ustalanie unijnego planu finansowego jest postêpowaniem wieloetapowym, które nale¿y do istotnych w tworzeniu bud¿etu. Na pocz¹tku
odbywaj¹ siê negocjacje i debaty finansowe w Radzie. Pertraktacje trwaj¹ œrednio od
1 do 2 lat. Maj¹ one za zadanie ustalaæ szkielet wieloletnich ram finansowych, zaœ drugi
to negocjacje z Parlamentem Europejskim. Ostatni etap charakteryzuje siê ustaleniami
kilkudziesiêciu aktów prawnych, które s¹ podstaw¹ do dzia³ania na arenie pañstw
cz³onkowskich, a tak¿e zezwolenia na start wytworzonych ram finansowych. Twórczoœæ prawodawcza trwa od 1 do 1,5 roku (Negocjacje Wieloletnich Ram Finansowych na
l. 2014–2020). Wszelkie dzia³ania s¹ œciœle wypracowane, dlatego proces konstrukcji
bud¿etu jest czasoch³onny. Kryzys gospodarczy doprowadzi³ do innej taktyki przy
okreœlaniu wieloletnich ram finansowych. Problemy z nadmiernym deficytem, d³ugiem publicznym pañstw cz³onkowskich oraz bie¿¹cymi wydatkami, spowodowa³y, ¿e
niektóre pañstwa strefy euro, takie jak: Grecja, Irlandia i Portugalia, dosta³y pakiety pomocowe. Sytuacja zad³u¿onych cz³onków doprowadzi³a do niekorzystnej sytuacji bud¿etowej. Dlatego konsekwencje zaistnia³ej sytuacji mog¹ wp³ywaæ w du¿ym stopniu
na wielkoœæ bud¿etu Unii Europejskiej na lata 2014–2020 (Pomoc rozwojowa UE
zmniejsza siê przez kryzys).
Parlament Europejski ustosunkowa³ siê do nowych wieloletnich ram finansowych
8 czerwca 2011 roku. Postuluj¹c przy tym, ¿e priorytetowym dzia³aniem jest wyjœcie
z obecnych problemów. Nieudan¹ form¹ realizacji strategii „Europa 2020” i nawracaj¹cego kryzysu gospodarczego mo¿e byæ nieefektywne zarz¹dzanie zasobami
przez pañstwa cz³onkowskie. PE zwróci³ uwagê na poziom zatrudnienia, politykê
roln¹, politykê spójnoœci – która ma pe³niæ funkcjê przewodni¹ w dziedzinach innowacyjnoœci, oraz na politykê przemys³ow¹ jako Ÿród³o konkurencyjnoœci, a tak¿e
innowacji. Priorytetem jest równie¿ dzia³alnoœæ Unii Europejskiej na arenie miêdzynarodowej. Postêpuj¹cy rozwój umocni³by pozycjê Wspólnoty wobec innych wa¿nych instytucji. W zamiarach PE jest tak¿e przedstawienie wykreowanych za³o¿eñ
Komisji Europejskiej, która przed ukazaniem priorytetów bud¿etowych, wziê³aby
pod uwagê wymagania i nie zignorowa³aby stanowiska jednego z najwa¿niejszych
organów UE. Na mocy Traktatu z Lizbony, Parlament sta³ siê powa¿nym aparatem
wewnêtrznym, który ma decyduj¹cy g³os w sprawach finansowych Wspólnoty (Toporowski, 2011b).
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Publikacja propozycji Komisji Europejskiej pojawi³a siê 29 czerwca 2011 roku. Ponad dwa tygodnie wczeœniej Parlament Europejski wykaza³ inicjatywê w wieloletnich
ramach finansowych, które mia³y za zadanie okreœliæ strategiê przed postulatami KE.
Nie mia³o to jednak znacz¹cego wp³ywu, gdy¿ prace Komisji zaczê³y siê znacznie
wczeœniej. Natomiast wszelkie nieformalne porozumienia doprowadzi³y do podobnych za³o¿eñ. W ubieg³ym roku, niektóre pañstwa cz³onkowskie nalega³y, aby d¹¿yæ
do zmniejszenia przysz³ego bud¿etu. Dlatego ustalono, ¿e nale¿y korzystnie i w staranny sposób operowaæ zasobami finansowymi Unii Europejskiej. Podkreœlona zosta³a
polityka prospo³eczna, a tak¿e dzia³ania na rzecz œrodowiska naturalnego (Toporowski,
2011a).
13 czerwca 2012 roku cz³onkowie Parlamentu Europejskiego w czasie rozwa¿añ
nad bud¿etem unijnym na lata 2014–2020, przyjêli reformê systemu dochodów, któr¹
zawiera projekt w ramach wieloletniego bud¿etu. W celu obni¿enia sk³adki pañstw
cz³onkowskich do wspólnych funduszy, strategia ma za zadanie wprowadzenie podatku od transakcji finansowych i nowego VAT-u (Bud¿et UE: nowe podatki, mniejsze
sk³adki). Parlament kategorycznie okreœli³ stanowisko w tej sprawie. Unia Europejska
musi skrupulatnie podchodziæ do kwestii bud¿etowej. Poprawne funkcjonowanie
Wspólnoty jest drog¹ do sukcesu polityki stworzonej przez UE. Ka¿da jednostka jest
zobowi¹zana, aby w nale¿yty sposób d¹¿yæ do umacniania i kszta³towania bud¿etu.
„Parlament uwa¿a, ¿e wprowadzenie nowych Ÿróde³ finansowania z rzeczywistych
zasobów w³asnych, takich jak podatek od transakcji finansowych i nowy unijny podatek VAT pozwoli obni¿yæ do 2020 roku sk³adki pañstw cz³onkowskich do bud¿etu
UE z 75% do 40%” (Bud¿et 2014–2020: Pos³owie...). Ruch ze strony PE spowodowany jest przede wszystkim doœwiadczeniami zwi¹zanymi z dotychczasowym kryzysem
gospodarczym.
Istotnym wydarzeniem dotycz¹cym finansów UE w latach 2014–2020 by³ szczyt
Rady Europejskiej w dniach 22–23 listopada 2012 roku w Brukseli (Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 paŸdziernika 2012 r.). W czasie obrad uwidoczni³ siê
problem zwi¹zany z kryzysem niektórych pañstw zad³u¿onych oraz odmienne stanowisko nowych cz³onków, którzy maj¹ nadziejê na silny „zastrzyk” finansowy. Rz¹dy
pañstw za³o¿ycielskich UE by³y skupione na za³ataniu dotkliwego deficytu, natomiast
inni przedstawiciele mieli na celu doprowadziæ do uzyskania transferów, które by³yby
przyznane w czasie tych ram finansowych. Przewodnicz¹cy Rady Europejskiej Herman Van Rompuy wysun¹³ propozycjê pakietu konsultacyjnego, nie spodziewaj¹c
siê tak szybkiego porozumienia w sprawie WRF. Korzystna sytuacja pojawi³aby siê
w polityce spójnoœci i wspólnej polityce rolnej, gdzie zasoby finansowe wzros³yby
o 10,6 mld i 8 mld wiêcej ni¿ przewidywa³ wczeœniej Van Rompuy. Francja i pañstwa
przyjació³ spójnoœci w bardzo pozytywny sposób odebra³y propozycje przewodnicz¹cego. Szczyt zakoñczy³ siê wczeœniej ni¿ planowano, bo ju¿ 23 listopada 2012 roku
(Tokarski, 2012).
Rada Europejska na szczycie 7–8 lutego 2013 roku dosz³a do porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych. Wed³ug ustaleñ w przysz³oœci nale¿y skupiæ siê na
kwestiach, które zosta³y wczeœniej postulowane przez Komisjê oraz Parlament Europejski, a nale¿¹ do nich m.in.: wzrost gospodarczy, dzia³alnoœæ na rzecz rozwoju
spo³eczeñstwa i efektywna wspó³praca pañstw cz³onkowskich. Wieloletnie ramy fi-
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nansowe maj¹ za zadanie w nale¿yty sposób wykorzystaæ zasoby finansowe zgodnie ze
strategi¹ „Europa 2020”. Priorytetem, jak ju¿ negocjowano w poprzednich spotkaniach, by³o likwidowanie deficytu, a tak¿e podjêcie wszelkich dzia³añ, które mog³yby
zapobiec nawrotom dziur bud¿etowych. £¹czenie wspólnych zasobów mo¿e korzystnie zadzia³aæ na politykê wewnêtrzn¹, jak i zewnêtrzn¹ Unii Europejskiej. Obni¿anie
wydatków, pozwoli³oby na ustabilizowanie sytuacji finansowej Wspólnoty. Kolejne
etapy urzeczywistniania planów bud¿etowych polega³yby na prze³o¿eniu postulatów
na proces ustawodawstwa (Konkluzje (Wieloletnie Ramy Finansowe)).
13 marca 2013 roku Parlament Europejski sprzeciwi³ siê wobec postanowieñ
w sprawie wieloletnich ram finansowych (2014–2020), które zosta³y zatwierdzone
w czasie posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 7–8 lutego 2013 roku (Rezolucja
Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2013 r.). PE nalega³, aby uregulowaæ niedobory finansowe przyczyniaj¹ce siê do nienale¿ytego realizowania programów unijnych
(Negocjacje wieloletnich ram finansowych – EP okreœla swoje stanowisko). W czasie
obrad nie zanegowano postulatów, które zosta³y wœród przedstawicieli uznane miesi¹c
wczeœniej. Debaty zapowiada³y ciê¿kie pertraktacje miêdzy prezydencj¹ Irlandii a Parlamentem Europejskim. Priorytetem by³o uzgodnienie wszystkich kwestii, które scalaj¹ dezyderaty przedstawione przez organy UE. Parlament Europejski w d¹¿eniach
liczy³ na umocnienie swojej pozycji w porozumieniach bud¿etowych, a tak¿e pozyskanie
politycznych zobowi¹zañ dla deputowanych wy³onionych w 2014 roku. Najwiêkszym
problemem w negocjacjach by³y odmienne interesy dotycz¹ce bud¿etu koryguj¹cego
na 2013 rok. Porozumienie z PE by³o zale¿ne od tej kwestii, poniewa¿ bez dojœcia do
konsensusu w tej materii, nie by³o mo¿liwoœci prowadzenia dalszych pertraktacji.
Przewodnicz¹cy PE Martin Schulz zaznaczy³ w swoich ¿¹daniach kwestie zniwelowania dziury bud¿etowej oraz odpowiednie zasilenie finansowe. Wed³ug okreœlonych
postulatów pañstwa cz³onkowskie mia³y za zadanie przede wszystkim skupiæ siê na
dzia³aniach d¹¿¹cych do wzrostu gospodarki i tworzenia dodatkowych miejsc pracy.
Szefowie rz¹dów mieli obowi¹zek urzeczywistniania tych za³o¿eñ, gdy¿ dalsze negocjacje nie mog³y siê odbyæ bez poprawy obecnego stanu (Gostyñska, 2013).
Po miesi¹cach trudnych negocjacji 27 czerwca 2013 roku, przewodnicz¹cy Parlamentu, Komisji i Rady Europejskiej wypracowali wzajemne ustêpstwo dotycz¹ce wieloletnich ram finansowych UE. Parlament popar³ priorytetowe potrzeby, wœród których
znalaz³ siê odpowiedni stan bud¿etowy, zatwierdzaj¹c mo¿liwoœæ przenoszenia kapita³u miêdzy latami oraz ró¿nymi szczeblami wydatków. Wieloletnie ramy finansowe
maj¹ byæ poddane kontroli i ocenie funkcjonowania. Umowa dotycz¹ca unijnego bud¿etu zosta³a zaakceptowana 3 lipca 2013 roku Porozumienie miêdzy instytucjami UE
mia³o znacz¹cy wp³yw na dalsze postêpowanie w negocjacjach bud¿etowych. By³ to
czas najwiêkszych problemów podczas debat dotycz¹cych wydatkowania miêdzy
cz³onkami Wspólnoty (Walka o nowy unijny bud¿et na lata 2014–2020).
Po d³ugoletnich negocjacjach i ciê¿kich debatach dosz³o do d³ugo wyczekiwanego zatwierdzenia wieloletnich ram finansowych. 19 listopada 2013 roku odby³o siê
g³osowanie, które popar³o strategiê finansow¹ na lata 2014–2020 (Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r.). Jest to bardzo istotna
data w procedurze bud¿etowej. Pomimo wielu przeszkód i odmiennych postulatów
miêdzy instytucjami Unii Europejskiej, WRF w najbli¿szych latach bêd¹ urzeczy-
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wistnia³y unijne cele. Do pe³nego potwierdzenia potrzeba jeszcze wielu aktów prawnych, które dope³ni¹ procedurê tworzenia bud¿etu (Nowe ramy finansowe UE
2014–2020: koniec i pocz¹tek). Wed³ug niektórych deputowanych skutkiem ciêæ bud¿etowych by³a niepoprawna polityka Wielkiej Brytanii, która w swych postulatach
domaga³a siê zmniejszenia ram finansowych (Parlament Europejski przyj¹³ bud¿et
na lata 2014–2020).
Wzajemne ustêpstwo jest wa¿ne w procesie ustaleñ dotycz¹cych unijnego bud¿etu.
Okres czasu, w jakim jest on realizowany wykazuje, ¿e praktycznie na ka¿dym etapie
budowy projektu bud¿etu potrzebny jest kompromis. Ustalenia instytucji UE s¹ niezbêdne do przeprowadzania negocjacji w sprawie finansów. Na mocy decyzji organów
Wspólnoty rozpoczyna siê ca³a d³ugotrwa³a procedura. Za³o¿enia tworzone podczas
rozmów miêdzy przewodnicz¹cymi rz¹dów pañstw cz³onkowskich s¹ bardzo podobne,
lecz z biegiem czasu ulegaj¹ zmianom lub s¹ ca³kowicie usuwane. Pod¹¿aj¹c metod¹
prób i b³êdów wieloletnie ramy finansowe nabieraj¹ kszta³tu co w znacz¹cy sposób
wp³ywa na przemyœlane pertraktacje.

2.2. „Europa 2020”
„Europa 2020” to strategia, która zak³ada realizacjê programu rozwoju spo³ecznogospodarczego Unii Europejskiej. Inicjatywa ma za zadanie kontynuacjê zmodyfikowanej Strategii Lizboñskiej (Hoedl, 2011, nr 1, s. 1–2). Program zosta³ stworzony przez
organy Unii Europejskiej na rzecz ogólnego rozwoju. Wa¿ne jest, aby w jak najszybszy
i najefektywniejszy sposób zaradziæ obecnej sytuacji Wspólnoty. Obecnie uwidaczniaj¹ siê problemy i potrzeba szybkiej zmiany. Gospodarka jest os³abiona kryzysem,
a narastaj¹ce ubywanie zasobów oraz bezrobocie obejmuj¹ zagro¿one obszary. Program
zast¹pi³ stworzon¹ w 2000 roku Strategiê Lizboñsk¹, która nie przyczyni³a siê do poprawy konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci gospodarki UE. Pomimo poprawy sytuacji
ekonomicznej najbardziej rozwijaj¹cych siê pañstw Wspólnoty, jedni z najwiêkszych
beneficjentów unijnego bud¿etu przyczynili siê tym samym do obni¿enia konkurencyjnoœci Unii wobec Stanów Zjednoczonych i Japonii. „Europa 2020” jest w du¿ym stopniu konkurencyjna wobec Strategii Lizboñskiej. Jednak, uwzglêdniaj¹c niepowodzenie
za³o¿eñ poprzedniego programu, celem jest silne zaanga¿owanie cz³onków Wspólnoty
poprzez odbudowê i polepszanie siê sytuacji gospodarczej poszczególnych pañstw nale¿¹cych do UE (Grosse, 2010).
Przedsiêwziêcie to zak³ada podjêcie dzia³añ, które okreœli³ opublikowany 3 marca
2010 roku komunikat Komisji Europejskiej „Europa 2020”. Jest to zrównowa¿ona
i ukierunkowana inicjatywa, która przewiduje, ¿e wspólne dzia³anie pañstw nale¿¹cych
do Unii Europejskiej ma za zadanie likwidowanie skutków kryzysu oraz systematyczne wprowadzanie w ¿ycie reform, maj¹cych na celu radzenie sobie ze starzeniem siê
spo³eczeñstwa, skutkami globalizacji oraz racjonalnym wykorzystywaniem wspólnych zasobów. Aby zrealizowaæ cele strategii, wytworzono trzy priorytety, wzajemnie
tworz¹ce spójne za³o¿enia projektu (Strategia „Europa 2020”):
– wzrost inteligentny – udoskonalanie i rozwój szeroko pojêtej wiedzy, inwestycje na
przysz³oœciowe badania;
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– wzrost zrównowa¿ony – zmniejszanie udzia³u polityki wêglowej, tym samym czer-

panie zasobów z polityki niskoemisyjnej;
– wzrost sprzyjaj¹cy w³¹czeniu spo³ecznemu – rozwój polityki prospo³ecznej, czyli

poprawa w sektorze zatrudnienia.
Unia Europejska ma przed sob¹ wiele planów, które chcia³aby zrealizowaæ w ci¹gu
najbli¿szych lat, a 2020 rok koñczy ten d³ugoletni projekt. Nale¿y tak¿e do³o¿yæ wszelkich starañ, aby ka¿de m³ode pokolenie mog³o zdobywaæ wysokie wykszta³cenie
oraz przyczyniæ siê do zmniejszania liczby osób zagro¿onych ubóstwem (Komunikat
Komisji).
Szczytne zamiary mog¹ byæ recept¹ na sukces. W celu korzystnego wdra¿ania strategii „Europa 2020” przez pañstwa, Komisja Europejska zwróci³a uwagê w og³oszonym
przez siebie komunikacie na istotê wykonywania priorytetów Unii poprzez efektywn¹
realizacjê istotnych celów w ka¿dym pañstwie cz³onkowskim. Wszelkie dzia³ania prowadz¹ce do korzystnych zmian musz¹ rozpoczynaæ siê ju¿ od wewnêtrznych struktur
Wspólnoty. Okreœlone za³o¿enia idealnie wpasowuj¹ siê w postulaty wspieraj¹cych
rozwój innowacji oraz zaanga¿owania siê spo³eczeñstwa w realizacjê wspólnych priorytetów. Aby dane postanowienia wesz³y w ¿ycie, potrzebne bêd¹ liczne dzia³ania prowadzone na poziomie krajowym, unijnym i miêdzynarodowym (Ibidem).
W ramach realizacji tych za³o¿eñ zosta³y stworzone projekty, które umo¿liwi¹ postêpy w ramach ka¿dego z priorytetów za³o¿onych przez Wspólnotê. Strategia „Europa
2020” chce realizowaæ swoje postulaty za pomoc¹ inicjatyw flagowych. Celem tych
inicjatyw jest efektywne i szybkie wykonywanie projektów unijnych, nale¿¹ do nich
(WskaŸniki strategii Europa 2020):
– Unia innowacyjnoœci – zdobywanie zasobów poprzez prowadzenie badañ i rozwój
modernizacji w celu rozwi¹zywania problemów Wspólnoty;
– Mobilna m³odzie¿ – promowanie szkolnictwa wœród innych pañstw europejskich,
pomoc studentom w celach miêdzynarodowego rozwoju, uznawanie kwalifikacji
i doœwiadczeñ m³odych specjalistów za granicami kraju;
– Europejska agenda cyfrowa – wspieranie rynku cyfrowego, opartego na szybkim Internecie, osi¹ganie d³ugotrwa³ych korzyœci;
– Efektywne korzystanie z zasobów – wykorzystanie jak najwiêkszej liczby zasobów,
które maj¹ w sobie du¿y potencja³ poprzez przemyœlane inwestycje, ulepszanie gospodarki od wewn¹trz;
– Polityka przemys³owa w erze globalizacji – promowanie przedsiêbiorczoœci, rozwój
przemys³u pomimo problemów finansowych;
– Program na rzecz nowych umiejêtnoœci i zatrudnienia – stworzenie nowych miejsc
pracy, zmniejszenie bezrobocia, modernizacja rynków pracy;
– Europejski program walki z ubóstwem – inicjatywy na rzecz ludnoœci dotkniêtych
bied¹ i ubóstwem, zwrócenie uwagi przedstawicieli pañstw na sytuacjê wewn¹trz
kraju oraz uwra¿liwienie ich reakcji na problemy spo³eczne.
Program „Europa 2020” obejmuje dzia³ania maj¹ce za zadanie zlikwidowanie skutków kryzysu i stworzenie warunków dla rozwoju silnej gospodarki. Strategia wchodzi
znacz¹co w ramy czasowe bud¿etu na lata 2014–2020. S¹ to wrêcz decyduj¹ce lata, które
ukarz¹ efektywnoœæ projektu. W tym okresie Unia Europejska musi do³o¿yæ wszelkich
starañ, aby wype³niæ postawione cele. Jest to niew¹tpliwie wielkie wyzwanie dla
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Wspólnoty, ale tak¿e szansa na odbudowê unijnych struktur. Istnieje zagro¿enie, ¿e
utworzona strategia bêdzie tylko rozwi¹zaniem dla rozwiniêtych gospodarczo cz³onków UE, którzy bêd¹ w stanie poprawiæ konkurencyjnoœæ Wspólnoty. Co oznaczaæ
mo¿e odbieganie od pierwotnych postulatów scalania Europy, których celem by³o
stwarzanie tych samych warunków ewolucji dla ka¿dego pañstwa (Grosse, 2010, s. 20).

2.3. Taktyka realizacji planów bud¿etowych
G³ównym za³o¿eniem Unii w sprawie zasobów bud¿etowych Wspólnoty jest rozwi¹zywanie dotychczasowych problemów finansowych. Ostatnie negocjacje ustali³y
pomniejszony bud¿et w porównaniu z poprzednimi wieloletnimi ramami finansowymi.
Z tego powodu wszystkie wydatki musz¹ byæ solidnie przemyœlane, poniewa¿ nadmierne korzystanie z zasobów mo¿e groziæ znacznym deficytem, a tego w³aœnie
Wspólnota obawia siê najbardziej. UE w celu niedopuszczenia do problemów finansowych umo¿liwi³a przenoszenie niewykorzystanego kapita³u na kolejne lata. W 2016
roku Parlament Europejski w razie potrzeby bêdzie móg³ dokonaæ ewentualnych poprawek, poprzez obserwowanie skutków systematycznego wprowadzania postulatów
bud¿etowych (Unijny bud¿et 2014–2020). Wydatki s¹ przydzielone wed³ug wyznaczonych programów i strategii. Wa¿na jest równie¿ zasada, wed³ug której wydatki musz¹
byæ równomierne z dochodami bud¿etowymi, a tak¿e zgodne z normami zawartymi
w aktach prawnych ustanowionych przez Wspólnotê (Jañczuk, 2012, s. 61). W ramach
negocjacji powsta³a Grupa Robocza Wysokiego Szczebla, której celem jest modernizacja dochodów w³asnych Unii. Dotychczasowa struktura tego obszaru finansowego
Wspólnoty by³a niekorzystna w ramach realizacji bud¿etu. Istotne zadanie otrzyma³a
Komisja Europejska, która jest zobowi¹zana do kontroli WRF w trakcie ich funkcjonowania, a dok³adnie w po³owie okresu trwania d³ugoletniego bud¿etu (Dobrzycka,
Grudecka).
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2007–2013 nie ró¿ni¹ siê znacznie od siebie.
W du¿ym stopniu skupiaj¹ siê na tych samych aspektach. Najbardziej widoczn¹ ró¿nic¹ jest mniejszy zasób œrodków finansowych. Na prognozowane wydatki zosta³o
przeznaczone 960 mld, natomiast na obci¹¿enia przygotowano œrodki unijne w wysokoœci 908 mld euro. Zredukowany bud¿et jest skutkiem kryzysu gospodarczego oraz
nieprawid³owego dysponowania œrodkami finansowymi (Bielecki). W poni¿szej tabeli
ukazano porównanie perspektywy finansowej 2007–2013 z wieloletnimi ramami finansowymi 2014–2020. Natomiast w tabeli 1 przedstawiono wysokoœæ œrodków przeznaczonych na innowacje w ramach bud¿etu na lata 2014–2020.
Cz³onkowie Parlamentu Europejskiego uzgodnili, ¿e przyznawanie œrodków unijnych bêdzie konsultowane z w³aœciwymi zarz¹dcami w danej dziedzinie gospodarki
oraz w sprawiedliwy sposób przyznawane pañstwom, które potrzebuj¹ takich funduszy. Nieodpowiednie przydzielenie bud¿etu mo¿e skutkowaæ zawieszeniem transferów
finansowych. Dlatego Parlament Europejski bêdzie mia³ prawo kontroli nad transzami
dla poszczególnych cz³onków UE wraz z Komisj¹ Europejsk¹, z któr¹ wzajemnie bêdzie to konsultowa³. Najwiêcej uzyska³ Europejski Fundusz Spo³eczny, który zawiera
liczne postulaty zatwierdzone przez instytucje unijne. Instrument EFS ma za zadanie
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wspieraæ problem bezrobocia szczególnie na rzecz zatrudnienia m³odych ludzi oraz narastaj¹cej patologii i ubóstwa (Pos³owie przyjmuj¹...).
Tabela 1
Struktura perspektywy finansowej 2007–2013 i wieloletnie ramy finansowe 2014–2020
Perspektywa finansowa 2007–2013
1. Trwa³y wzrost.
1a. Konkurencyjnoœæ na rzecz wzrostu
i zatrudnienia.
1b. Spójnoœæ na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

Wieloletnie ramy finansowe 2014–2020
1. Inteligentny rozwój sprzyjaj¹cy w³¹czeniu spo³ecznemu.
1a. Konkurencyjnoœæ.
1b. Spójnoœæ.
1c. Infrastruktura.

2. Trwa³y wzrost gospodarczy: zasoby naturalne.
2. Zarz¹dzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona.
2a. Wydatki zwi¹zane z rynkiem i p³atnoœci bezpo2a. Wydatki zwi¹zane z rynkiem i p³atnoœci bezpoœrednie.
œrednie.
3. Obywatelstwo, wolnoœæ, bezpieczeñstwo, sprawie- 3. Bezpieczeñstwo i obywatelstwo.
3a. Wolnoœæ, bezpieczeñstwo, sprawiedliwoœæ.
dliwoœæ.
3b. Obywatelstwo.
3a. Wolnoœæ, bezpieczeñstwo, sprawiedliwoœæ.
3b. Obywatelstwo.
4. UE jako partner globalny.

4. Globalny wymiar Europy.

5. Administracja.

5. Administracja.

6. Wyrównania.

–

ród³o: E. Ma³uszyñska, M. Sapa³a, Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej na lata 2014–2020, w:
G. Go³êbiowski, Finanse Unii Europejskiej, „Biuro Analiz Kancelarii Sejmu” 2012, nr 3, s. 123; http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20131119IFG25709, 20.11.2013.

Kolejnym porozumieniem ostatnich negocjacji jest wspólna polityka rolna (WPR),
która w latach 2014–2020 ma byæ oparta na ochronie œrodowiska. Nowa WPR ma byæ
bardziej sprawiedliwa i ma przyznawaæ finanse tylko tym rolnikom, którzy zas³uguj¹
na zasi³ek z bud¿etu UE, udowadniaj¹c w³o¿on¹ pracê w gospodarstwo. Przewidziano
tak¿e bud¿et dla m³odych i pocz¹tkuj¹cych rolników, a tak¿e tych maj¹cych do dyspozycji mniejsze zasoby hektarowe. W polityce rolnej pojawi siê tak¿e obowi¹zek ekologicznego prowadzenia dzia³alnoœci, poniewa¿ biernoœæ w tej sprawie mo¿e skutkowaæ
sankcjami. Parlament Europejski zwróci³ tak¿e uwagê na sytuacjê rolników w dobie
kryzysu, poprzez udzielenie pomocy radzenia sobie ze zmianami na rynku rolnym (Polityka rolna...).
W czasie debat nad bud¿etem poruszono kwestiê pog³êbienia finansów w obszarze
pomocy humanitarnej. Potwierdzono wsparcie dla unijnej agencji ochrony granic.
FRONTEX, czyli Europejska Agencja Zarz¹dzania Wspó³prac¹ Operacyjn¹ na Zewnêtrznych Granicach Pañstw Cz³onkowskich Unii Europejskiej (European Agency for
the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member
States of the European Union). FRONTEX zajmuje siê promowaniem oraz prowadzeniem dzia³añ dotycz¹cych kontroli granic wed³ug postulatów ustalonych przez Uniê
Europejsk¹. Priorytetem Agencji jest dzia³anie w ramach tworzenia efektywnej i prawid³owej wspó³pracy miêdzy uczestnikami dzia³aj¹cymi w instytucjach granicznych.
Dziêki przemyœlanej strategii, agencja jest przygotowana na ka¿d¹ sytuacjê, posiada
system gromadzenia informacji lub pojawiaj¹cych siê zagro¿eñ na granicy zewnêtrznej. Tym samym jest w pe³ni gotowa odpieraæ istniej¹ce zagro¿enia. FRONTEX œciœle
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wspó³pracuje tak¿e z innymi organami kontroli granicznej UE, posiadaj¹c szeroki zakres kompetencji (Mission and tasks).
Roczny bud¿et UE na rok 2014 nawi¹zuje do wielu postulatów ustanowionych na
wieloletnie ramy finansowe przypadaj¹ce na kolejne 7 lat. W najbli¿szym roku Wspólnota bêdzie d¹¿y³a w dalszym ci¹gu do wzrostu zatrudnienia wœród m³odego pokolenia.
Wzrost gospodarczy, bêdzie uzale¿niony miêdzy innymi od wprowadzania innowacyjnych projektów. Budowa jednolitego rynku ma na celu polepszenie konkurencyjnoœci.
Rozwój transportu lotniczego i kolejowego ma wp³yn¹æ na zwiêkszenie mobilnoœci
spo³eczeñstwa. Priorytetem jest tak¿e walka z przestêpczoœci¹, korupcj¹, terroryzmem
oraz ochron¹ praw obywateli UE. Wspólnota bêdzie musia³a siê zmierzyæ z reformami
dotycz¹cymi kryzysów finansowych, w szczególnoœci nadu¿yæ œrodków finansowych.
Umocnienie pozycji na arenie miêdzynarodowej, scalanie podmiotów nale¿¹cych
do UE, zarz¹dzanie odpadami stanowi¹ kolejne ustalenia na nadchodz¹cy okres.
Wspólnota bêdzie d¹¿y³a do wypracowania dogodnych warunków realizacji postulatów, a tak¿e do dokonania przegl¹du inicjatyw, które maj¹ byæ zrealizowane w nadchodz¹cych latach (Program prac na 2014 r.).
Przeznaczanie funduszy unijnych na wspieranie wa¿nych aspektów gospodarczych
jest wrêcz wymagane w za³o¿eniach realizacji bud¿etu UE. Konsekwencje ubieg³ych
wieloletnich ram zasobów Wspólnoty obrazuj¹ korzyœci i straty, jakich przez ten czas
doœwiadczy³a Unia. Wa¿ne jest, aby w projektach bud¿etowych uwzglêdniaæ doœwiadczenia, które nadaj¹ konkretny kierunek taktyki urzeczywistniania celów stworzonych
przez instytucje UE, a tak¿e przedstawicieli rz¹dów pañstw cz³onkowskich. Lata praktyki pokazuj¹, ¿e takie same problemy pojawiaj¹ siê w kolejnych etapach kreowania
przysz³ych bud¿etów, co powinno jeszcze bardziej mobilizowaæ Wspólnotê. Unia
w nadchodz¹cych latach planuje skupiæ siê w wyraŸnym stopniu na polityce prospo³ecznej, któr¹ w najbli¿szym czasie bêdzie traktowa³a priorytetowo.

2.4. Polska jako beneficjent bud¿etu Unii Europejskiej na lata 2014–2020
Pomimo obni¿ki bud¿etu Polska ma powód do zadowolenia, poniewa¿ sta³a siê jednym z pañstw, które otrzyma³o du¿y kapita³ w zakresie wieloletnich ram finansowych.
Polska ma teraz wiele mo¿liwoœci w polityce spójnoœci, na któr¹ otrzyma³a 82,3 mld
euro. Tym samym przeznaczaj¹c ten kapita³ na dzia³ania na rzecz œrodowiska, infrastruktury, wykszta³cenia spo³eczeñstwa, otwieranie nowych rynków pracy, rozwój cyfryzacji, badañ naukowych oraz przedsiêbiorczoœci. Dokonano podzia³u funduszy
europejskich na programy krajowe, którym wyznaczono okreœlony kapita³. W ramach
wspólnej polityki rolnej Polska zyska³a 28,6 mld euro. Natomiast na rozwój obszarów
wiejskich pañstwo otrzyma³o 9,8 mld euro, czyli 3,7 mld euro mniej ni¿ w poprzednich
ramach finansowych (Bielecki). Wa¿ne jest, aby zadbaæ o odpowiednie wydawanie
œrodków unijnych i inwestowanie w m¹dre projekty. Eksperci musz¹ dok³adnie monitorowaæ i analizowaæ wykorzystywanie kapita³u. Polska prawdopodobnie ju¿ wiêcej
nie otrzyma a¿ tak du¿ych transferów ze strony Unii. Dlatego znacz¹ce jest, aby z pe³n¹
œwiadomoœci¹ wykorzystaæ najbli¿sze lata. W ramach realizacji bud¿etu zosta³y stworzone projekty, które maj¹ za zadanie rozwijaæ pañstwo pod wzglêdem zapotrzebowa-

RIE 8 ’14

Bud¿et Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Strategia i wyzwania

263

nia, ogólnego rozwoju. Poni¿ej znajduj¹ siê podstawowe projekty polskich inicjatyw
dotycz¹cych wieloletnich ram finansowych:
– Projekt Infrastruktura i Œrodowisko – s¹ to dzia³ania w ramach funduszy unijnych na
lata 2014–2020. G³ównym celem jest realizacja programu krajowego. Projekt skupia
siê na redukcji emisji zanieczyszczeñ, które s¹ zagro¿eniem dla zdrowia spo³eczeñstwa oraz oszczêdzania energii. Prowadzenie polityki proœrodowiskowej, rozwoju
transportu, ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju infrastruktury œrodowiskowej
oraz zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwymi czynnikami (Program infrastruktura i œrodowisko 2014–2020). Jedynym niekorzystnym aspektem wprowadzenia
dzia³añ na rzecz œrodowiska jest obecnie s³aba sytuacja pañstwa pod wzglêdem modernizacji zasobów. Potrzebny bêdzie du¿y wysi³ek w realizacji tych za³o¿eñ oraz
wysokie koszty realizacji inwestycji. Polska znajduje siê na samym pocz¹tku naprawiania zniszczeñ œrodowiska naturalnego. Spo³eczeñstwo musi zmieniæ zakorzenion¹ mentalnoœæ i przyczyniæ siê do proklamowania ekologicznego stylu ¿ycia.
Ludnoœæ decyduj¹ca siê na budowê domu lub innego obiektu u¿ytku gospodarczego
bêdzie mog³a montowaæ i zastosowaæ instalacje, których zadaniem jest zmniejszenie
emisji dwutlenku wêgla oraz oszczêdzanie wody i energii. Na rynku pojawia siê szereg innowacji, które s¹ nieszkodliwe dla œrodowiska oraz kreuj¹ inteligentn¹ energetykê (Bud¿et UE 2014–2020 dla Polski, 2013).
– Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – realizuje m.in. postulaty
projektu „Europa 2020”, czyli dzia³ania na rzecz w³¹czenia spo³ecznego, otwierania
nowego rynku pracy i tym samym redukcji bezrobocia, proklamowanie zdobywania
wiedzy i wykszta³cenia przez m³ode pokolenie. POWER bêdzie tak¿e skupia³ siê na
problemie ubóstwa i walki ze z³¹ sytuacj¹ spo³eczn¹ (Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój).
– Program Polska Cyfrowa – to inicjatywa, której celem jest udostêpnianie us³ug i produktów znajduj¹cych siê na wielu portalach internetowych; wykonywaniu wielu
czynnoœci przez Internet, u³atwiaj¹cych codzienne funkcjonowanie oraz zapoznawanie spo³eczeñstwa z ró¿nymi poziomami cyfrowymi (Program Polska cyfrowa).
Unia Europejska chce wykorzystaæ popularnoœæ „sieci” i pog³êbiaæ jej zasoby. Coraz
czêœciej ludzie wykonuj¹ prace drog¹ internetow¹. Jest to istotne w celu porozumiewania siê miêdzy inwestorami i przedsiêbiorcami. Dlatego w latach 2014–2020 UE
bêdzie d¹¿y³a do poszerzania rynku pracy poprzez ulepszanie cyfryzacji (Bud¿et UE
2014–2020 dla Polski, 2013).
– Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – g³ównymi za³o¿eniami s¹ dzia³ania na
rzecz rozwoju konkurencyjnoœci miêdzy ma³ymi i du¿ymi przedsiêbiorstwami. Celem programu jest rozwój i innowacyjnoœæ technologii, korzystaj¹c z ewolucji nauki
i badañ naukowych. Dlatego warto korzystaæ z takiego typu funduszy unijnych. Na
rynku znajduje siê wiele wielkich firm i korporacji, konkurencja jest coraz wiêksza
i roœnie w si³ê. Warto wiêc urzeczywistniaæ i realizowaæ przysz³oœciowe innowacje
(Program Operacyjny Inteligentny Rozwój).
– Projekt Programu Polska Wschodnia – w swoich priorytetach jest bardzo zbli¿ona
do Programu Operacyjnego Inteligentnego Rozwoju z tym, ¿e w tym przypadku
przyznawane jest wsparcie dla 5 województw we wschodniej Polsce. Program jest
stworzony dla proklamowania innowacyjnoœci tych obszarów, poprawy obecnego
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stanu infrastruktury oraz stworzenia spójnoœci miêdzy tymi regionami (Projekt
Programu...).
– Program regionalny – ustalone za³o¿enia dotycz¹ odrêbnych polskich regionów. Ka¿dy z nich ma szansê na rozwój w³asnych zasobów oraz modernizacjê infrastruktury.
Rozdysponowanie œrodków finansowych miêdzy regionami jest odmienne, w zale¿noœci czy dany obszar jest wzglêdnie biedny i jakie korzyœci posiada. ¯aden z regionów nie jest wspomagany ponad normê, zgodnie z zasad¹ subsydiarnoœci. Wszelkie
dzia³ania d¹¿¹ce do centralizacji na konkretny region nie s¹ uwzglêdniane (Program
Regionalny).
– Program Pomoc Techniczna – to kolejna inicjatywa w ramach korzystania z funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej. Inicjatywa polega na dzia³aniach g³ównie
skierowanych do jednostek oraz instytucji, których g³ównym celem jest wspieranie
i proklamowanie finansowej polityki unijnej. Program ma zapewniæ efektywne
wcielanie w ¿ycie polityki spójnoœci na nadchodz¹ce wieloletnie ramy finansowe
(2014–2020). Instytucje, które s¹ zobowi¹zane do dzia³alnoœci europejskiego administrowania finansowego mog¹ liczyæ na wsparcie ze strony Wspólnoty (Program
Pomoc Techniczna).
Polska w nadchodz¹cych latach bêdzie doœwiadczaæ dobrodziejstw ze strony Unii
Europejskiej. Przed przedstawicielami pañstwa stoi szereg przedsiêwziêæ zwi¹zanych
z potrzebami i obecnymi problemami. Siedem lat w perspektywie czasu to du¿o na realizacjê unijnych planów. Trudno jest na obecn¹ chwilê stwierdziæ jak eksperci do
spraw œrodków finansowych zrealizuj¹ za³o¿enia bud¿etowe. Przeszkód na pewno nie
zabraknie, ale z pewnoœci¹ operowanie tak znacznym zasobem kapita³u jest istotnym
wydarzeniem dla Polski.

Wnioski
Tworzenie bud¿etu Unii Europejskiej to d³ugi i pracowity czas. Pañstwa cz³onkowskie d¹¿¹ do zdobycia jak najwiêkszych korzyœci na realizacjê w³asnych potrzeb oraz
uregulowanie ogólnych kwestii dotycz¹cych Wspólnoty. Podtrzymuj¹c wczeœniejsze
za³o¿enia, proces projektowania i realizacji finansów UE wymaga du¿ego zaanga¿owania organów Wspólnoty w porównaniu z wieloma innymi czynnoœciami, którym
poddaj¹ siê instytucje unijne. Celem rozwa¿añ by³a analiza tworzenia wieloletnich ram
finansowych, a tak¿e przedstawienie genezy bud¿etu w czasie istnienia Wspólnoty.
Struktura finansowa powsta³a w etapie integrowania siê podmiotów UE. Poprzez ewolucjê i modernizacjê wysuniêtych postulatów, Unia ju¿ od pierwszych lat istnienia skupia³a siê na rozwoju i scalaniu gospodarek. Dziêki temu bud¿et sta³ siê nieod³¹czn¹
kwesti¹, która reguluje funkcjonowanie Wspólnoty. Okreœla jej charakter oraz przedstawia cele, które maj¹ usprawniæ dzia³anie UE. Wa¿ne jest, aby fundusze unijne by³y
skrupulatnie przemyœlane i odzwierciedla³y interes Wspólnoty.
1. Unia Europejska w ramach realizacji bud¿etu na lata 2014–2020 powinna wzi¹æ
pod uwagê obecn¹ sytuacjê finansów Wspólnoty. Œrodki unijne wymagaj¹ gruntownego zabezpieczenia przed deficytem, który wp³ywa negatywnie na realizacjê zamierzonych celów. Wa¿ne jest, aby pañstwa, które wynegocjowa³y WRF nie zapomina³y
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o skutkach podjêtych decyzji. Nieodpowiednie kreowanie finansów UE mo¿e przyczyniæ siê do zagro¿enia wdra¿ania programów i innych za³o¿eñ. Niepowodzenie realizacji
bud¿etu na najbli¿sze lata mo¿e poddaæ w w¹tpliwoœæ proces tworzenia wieloletnich
ram œrodków finansowych Unii.
2. Kierunki polityki s¹ czêsto uzale¿nione od stanu kapita³u, gdy¿ uszczuplony bud¿et w znacznym stopniu ogranicza ruchy Wspólnoty na arenie miêdzynarodowej.
Przejœcie na tryb wieloletni by³o spowodowane problemami realizacji œrodków unijnych i brakiem ogólnego porz¹dku. Wytyczne nowych postulatów pozwoli³y Wspólnocie drobiazgowo skupiæ siê na zapotrzebowaniu struktur UE. Wyd³u¿ony program
wykonania bud¿etu funkcjonuje ju¿ od 1988 roku i jest jak najbardziej preferowany
przez rz¹dy pañstw cz³onkowskich, a tak¿e przez instytucje Unii. Wprowadzenie wieloletnich ram finansowych by³o rozs¹dnym rozwi¹zaniem. W porównaniu do poprzednich projektów bud¿etu, WRF s¹ w szczegó³owy sposób sporz¹dzane i planowane
przez instytucje unijne. Wyd³u¿ony czas pozwala konkretnie dopasowaæ okreœlone
cele, które s¹ realizowane w okreœlonym czasie. Po raz kolejny siedmioletni program
bud¿etowy jest kontynuowany w ramach rozwoju Wspólnoty. Ciê¿ko jest jednak
stwierdziæ w obecnym czasie jak d³ugo i efektywnie bêd¹ realizowane WRF.
3. Wa¿ne s¹ tak¿e zasady, które reguluj¹ proces programowania i wdra¿ania œrodków finansowych oraz wprowadzaj¹ dyscyplinê w negocjacjach dotycz¹cych bud¿etu.
Istotnym za³o¿eniem jest to, ¿e ka¿de dzia³anie w ramach bud¿etu nie mo¿e doprowadziæ do jego deficytu. Je¿eli natomiast UE dopuœci siê do zbytnich wydatków wówczas
wszelkie dzia³ania musz¹ byæ ukierunkowane na zasilanie funduszy unijnych. Kolejn¹
wa¿n¹ zasad¹ jest to, ¿e bud¿et musi byæ odpowiednio wykorzystany i kontrolowany
przez instytucje unijne. Tym samym tworz¹c spójny proces realizacji okreœlonych
finansów. Fundusze musz¹ mieæ okreœlon¹ walutê oraz konkretne ramy czasowe. WRF
precyzuj¹ kierunki polityki UE, dlatego istotne jest, aby w pe³ni doprowadziæ do stworzenia skutecznych za³o¿eñ.
4. Priorytetów na nadchodz¹ce lata nale¿y doszukiwaæ siê w programach i projektach stworzonych przez UE. Za³o¿enia zawarte w strategiach unijnych maj¹ na celu
dok³adne rozpracowanie funduszy Wspólnoty, dlatego istota takich dzia³añ jest wa¿na.
Pomimo zmniejszonego bud¿etu Unia musi w jak najlepszy sposób dysponowaæ wydatkami i inwestowaæ w przemyœlane innowacje. Program „Europa 2020” jest kolejn¹
inicjatyw¹ UE w celu usprawnienia gospodarki Wspólnoty. Nowe przedsiêwziêcie ma
byæ bardziej efektywn¹ wersj¹ Strategii Lizboñskiej, która nie przyczyni³a siê do
znacznej poprawy konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci pañstw cz³onkowskich. Takie
rezultaty powinny mobilizowaæ pañstwa cz³onkowskie do wiêkszej inicjatywy w ramach rozbudowy i modernizacji zasobów unijnych.
5. Optymistycznym akcentem w ca³ej procedurze ustalania za³o¿eñ bud¿etu jest to,
¿e Polska sta³a siê jednym z najbardziej obdarowanych beneficjentów unijnych. Transfery w nadchodz¹cych latach bêd¹ hojne, co jest jednoznaczne z tym, ¿e pañstwo polskie bêdzie mia³o szansê na rozwój i rozwi¹zanie narastaj¹cych problemów. Dlatego
wa¿ne jest, aby wykorzystaæ œrodki unijne i doprowadziæ do promocji kraju na arenie
miêdzynarodowej. Jest to wielkie wyzwanie, poniewa¿ Polska znajduje siê dopiero na
pocz¹tku drogi w sferze innowacyjnoœci, jednak nadchodz¹ce transze s¹ czynnikiem
wp³ywaj¹cym na modernizacjê i przysz³oœæ pañstwa.
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Streszczenie
W artykule wskazuje siê, ¿e znaczn¹ rolê w poprawnym funkcjonowaniu gospodarki odgrywa koordynacja polityki gospodarczej. W ramach Unii Europejskiej zosta³ stworzony w 2000
roku plan rozwoju gospodarczego zwany Strategi¹ Lizboñsk¹. Plan ten by³ ambitny, zawarto
w nim wiele za³o¿eñ, których wype³nienie, mia³o zapewniæ Europie najwiêksz¹ konkurencyjnoœæ na arenie miêdzynarodowej. W 2005 roku ze wzglêdu na niskie wyniki strategia zosta³a nowelizowana, jednak¿e nie osi¹gnê³a zamierzonych celów. Konsekwencj¹ by³y zbyt wysokie
ambicje niedostosowane do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych na œwiecie. W 2010
roku Strategia Lizboñska zosta³a zast¹piona strategi¹ „Europa 2020”, która mo¿e jest mniej am-
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bitnym planem, jednak¿e jej za³o¿enia s¹ bardziej realne do zrealizowania. Celem „Europy
2020” jest przede wszystkim szybkie wyjœcie z kryzysu i zapobie¿enie podobnemu w przysz³oœci oraz zrównowa¿ony wzrost gospodarczy nastêpuj¹cy w bardziej ekologiczny sposób.
S³owa kluczowe: bud¿et Unii Europejskiej, Unia Europejska, Europa 2020, Polska i UE

The European Union’s budget for 2014–2020. Strategy and challenges
Summary
The paper states that the European Union in the framework of the 2014-2020 budget should
take into account the current situation of Community finances. EU measures require protection
against deficits, which negatively affects the implementation of EU goals. It is important to state
that the negotiated MFF should take into account the consequences of the decisions taken. Inadequate EU financial means can put the implementation of programmes and other assumptions at
risk. Failure to implement the budget for the coming years can undermine the process of creating
a multi-annual financial framework for the Union.
Key words: budget of the European Union, European Union, Europe 2020, Poland and the EU

