
  Stanowisko Rady ws. budżetu Unii Europejskiej na rok 2018 

W dniu 12 lipca br., ambasadorowie państw UE uzgodnili stanowisko Rady dot. budżetu na 
2018 r. przed negocjacjami z Parlamentem przewidzianymi na październik br. Propozycja 
przewiduje 158,9 mld na zobowiązania i 144,4 mld na płatności, co oznacza odpowiednio 
wzrost 0,6 i 7,4% w stosunku do budżetu na 2017 r.  

Komitet Stałych Przedstawicieli Rady zatwierdził również dwie propozycje Komisji. Na 
wsparcie dla młodych bezrobotnych poszukujących pracy przeznaczono 500 mln euro, 
natomiast na pomoc dla czterech włoskich regionów (Abruzja, Lacjum, Marche, Umbria), 
które ucierpiały od trzęsień ziemi w 2016 r. przeznaczono 1,2 mld euro. 

Rada w 2018 r. chce wesprzeć pozycję „inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający 
włączeniu społecznemu” kwotą 76,5 mld euro w zobowiązaniach i 66,4 mld euro  
w płatnościach, co oznacza odpowiednio wzrost o 2,1 i 17,5% w stosunku do roku 2017. Ta 
pozycja budżetowa obejmuje m.in: 
 
 Program badawczo-rozwojowy Horizon 2020 z budżetem 10,6 mld euro na zobowiązania  

i 10,8 mld euro na płatności; wzrost o 2,6 i 5,8%;  
 Instrument “Łącząc Europę” wspierający rozwój ogólnoeuropejskich sieci 

transportowych, energetycznych i telekomunikacyjnych z budżetem 4,3 mld euro na 
zobowiązania i 2,1 mld na płatności; wzrost o 3,9 i 31,7%; 

 Program Erasmus+ z budżetem 2,3 mld euro na zobowiązania i 2,1 mld euro na 
płatności; wzrost o 9,5 i 13,1%; 

 Nowopowstały Europejski Korpus Solidarności z budżetem 72,8 mld euro na 
zobowiązania i 55,7 mld euro na płatności;  

 Pomoc dla najbardziej potrzebujących z budżetem 556,9 mln euro na zobowiązania  
i 401,4 mln na płatności;  

 Inicjatywę zatrudnienia młodych z budżetem 233,3 mln euro na zobowiązania  
i 600 mln euro na płatności.  

Na pozycję „Trwały wzrost gospodarczy - w tym wydatki związane z rynkiem 
i płatności bezpośrednie” planuje przeznaczyć 59,3 mld euro w zobowiązaniach i 56,1 mld 
euro w płatnościach, co oznacza wzrost odpowiednio o 1,18 i 2,14%. Ta pozycja obejmuje 
m.in. 
 
 Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji - wydatki związane z rynkiem i płatności 

bezpośrednie z budżetem 43,3 mld euro w zobowiązaniach i 56,1 mld euro  
w płatnościach, co oznacza wzrost o 1,18 i 2,14% 

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z budżetem 14,4 mld 
euro na zobowiązania i 11,8 mld euro na płatności; wzrost o 0,1 i 5,74%. 

Propozycja budżetu przewiduje 3,4 mld euro w zobowiązaniach i 2,9 mld euro w 
płatnościach na „Bezpieczeństwo i obywatelstwo”, co oznacza spadek finansowania tej 
pozycji o 19,7  
i 22,2 %.  Ta sekcja budżetowa obejmuje sprawy dot. m.in. azylu, migracji i integracji.  
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