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enterprise europe

Jak funkcjonuje budżet Unii Europejskiej?

Co pomoc finansowa z UE oznacza dla każdego z nas?

Budżet UE funkcjonuje w ramach kilkuletnich okresów finansowych. Określone w nich górne granice poszczególnych wydatków
muszą być przestrzegane w budżetach rocznych. Pozwala to
na długofalowe planowanie wydatków budżetowych. Obecnie
obowiązują siedmioletnie ramy finansowe na okres 2007-2013
(poprzednio były to lata 2000-2006). Uważne planowanie wydatków i dochodów UE jest niezwykle istotne, ponieważ budżet
unijny nie może mieć ani deficytu, ani nadwyżki. Nad właściwym
wykonaniem budżetu czuwa niezależny Trybunał Obrachunkowy.

Zdecydowana większość środków z budżetu UE przeznaczona
jest na poprawę jakości życia mieszkańców Wspólnoty, co
oznacza, że każdy z nas bezpośrednio lub pośrednio korzysta
z dotacji unijnych. Z pieniędzy tych finansowana jest ogromna
ilość nowych inwestycji. Dzięki dotacjom z UE budowane
są drogi, powstają nowe miejsca pracy, ochronie podlega
środowisko naturalne. Wspierane jest rolnictwo i badania
naukowe, bezrobotni mogą korzystać z dodatkowych szkoleń
oraz dopłat na założenie działalności gospodarczej, natomiast
studenci mają szansę na stypendia i naukę na zagranicznych
uczelniach. W ramach Funduszu Solidarności Unia zapewnia
także pomoc w wypadku klęsk żywiołowych, takich jak powódź
w Polsce w maju 2010 roku. Oszacowano, iż w latach 20072013 Polska, wpłacając w sumie 22 miliardy euro w składkach,
otrzyma z Unii Europejskiej aż 87 miliardów euro dotacji. Nasz
zysk wyniesie więc około 65 miliardów euro, zdecydowanie
najwięcej ze wszystkich krajów członkowskich.

Skąd pochodzą pieniądze w budżecie unijnym?
Środki finansowe UE, tzw. zasoby własne, pochodzą głównie z
pieniędzy przekazanych przez państwa w ramach tzw. składek
członkowskich (około 76% wpływów). To, ile każdy kraj wpłaca,
zależy od wysokości jego dochodu narodowego i wynosi 0,73%
PKB. Najwięcej wpłacają więc kraje o najwyższym PKB, takie jak
Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy. Najmniej środków
natomiast wpływa obecnie z Malty, Estonii, Cypru i Łotwy. Inne
istotne źródła dochodów budżetu unijnego stanowią cła od
towarów importowanych spoza UE (około 12% wpływów) oraz
procent od środków z podatku VAT, przekazywany przez każde
państwo członkowskie (11%).

Na co przeznaczane są środki z budżetu?
Jak uchwalany jest budżet Unii Europejskiej?
Budżet unijny przygotowują i uchwalają trzy instytucje: Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej.
Zgodnie z założeniami Traktatu Lizbońskiego, proces ten trwa
od 1 września do 31 grudnia. Projekt budżetu na kolejny rok
opracowuje Komisja Europejska, po otrzymaniu od każdej unijnej
instytucji szacunkowych wartości ich budżetów. Potem trafia
on kolejno do Rady UE i Parlamentu, które mogą wprowadzić
do niego poprawki. Projekt ze zmianami zaproponowanymi
przez Parlament wraca do Rady i jeżeli nie zostanie przez nią
zaakceptowany, konieczne jest powołanie tzw. komitetu pojednawczego. Komitet ten ma za zadanie w ciągu 21 dni stworzyć
projekt budżetu wspólny dla Parlamentu i Rady UE i przekazać
go obu instytucjom pod głosowanie. Jeśli i tym razem budżet
nie zostanie uchwalony, Komisja Europejska musi przygotować
zupełnie nowy projekt i cała procedura rozpoczyna się od nowa.

Najwięcej środków z budżetu, bo aż 45%, Unia przeznacza na
konkurencyjność i spójność, a więc zmniejszenie dystansu, jaki
dzieli państwa bogatsze od słabiej rozwiniętych. Zrównoważony
wzrost gospodarczy państw UE jest obecnie celem najważniejszym i prowadzić ma do zwiększenia konkurencyjności unijnej
gospodarki. Niewiele mniej – 42% środków - Unia przeznacza na
tzw. zasoby naturalne, a więc rolnictwo, rybołówstwo i ochronę
środowiska. Około 6% budżetu to środki na działalność Unii na
arenie międzynarodowej, a więc np. pomoc humanitarna dla
państw spoza UE. Kolejne 6% przeznaczone jest na wydatki
administracyjne, takie jak utrzymanie budynków instytucji
unijnych oraz pensje dla ich pracowników. Pozostały 1% to
środki na bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości oraz walkę
z nielegalną imigracją i terroryzmem.

Środki w budżecie
Unii Europejskiej
członkowskie zależne od PKB (76%)
• składki
od towarów spoza UE (12%)
• cła
z podatku VAT (11%)
• środki
• inne (1%)

Wydatki Unii Europejskiej
w 2010 roku
i spójność (45%)
• konkurencyjność
naturalne (42%)
• zasoby
na arenie międzynarodowej (6%)
• działalność
administracyjne (6%)
• wydatki
• sprawiedliwość, bezpieczeństwo i inne (1%)

