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 Wieloletnie Ramy Finansowe UE (WRF) określają ogólne pułapy wydatków UE na lata 

2014-2020, a na ich podstawie konstruowane będą budżety roczne UE. Negocjowanie WRF 

to złożony, wielopoziomowy proces, składający się z dwóch ścieżek: politycznej 

i legislacyjnej. 

 Na szczycie Rady Europejskiej w dniach 22-23 listopada 2012 r. nie udało się osiągnąć 

porozumienia, a kolejna runda rozmów odbędzie się najprawdopodobniej na kolejnym 

spotkaniu, w dniach 7-8 lutego 2013 r. 

 Choć państwa członkowskie UE z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW), 

a w szczególności państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4), mają szczególny interes 

w utrzymaniu wysokich transferów z UE, jednakże co do szczegółów alokacji występują 

między nimi różnice. 

 Państwa EŚW powinny bronić poziomu alokacji na politykę spójności zaproponowanych 

na Radzie Europejskiej 22-23 listopada 2012 r., jednakże należy także wziąć pod uwagę 

szczegóły mechanizmów alokacji, zawarte w pakiecie negocjacyjnym, z których część jest 

niekorzystna dla państw EŚW (capping, warunkowość makroekonomiczna). 

 Powinno się podjąć działania na rzecz ugruntowania współpracy w dziedzinie polityki 

europejskiej między Chorwacją a państwami Grupy Wyszehradzkiej. 

 
 

Nowe Wieloletnie Ramy Finansowe Unii Europejskiej 2014-2020 

z perspektywy państw Europy Środkowo-Wschodniej 

 

Notatka informacyjno-rekomendacyjna z dnia 21 grudnia 2012 r. 
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1) Przedmiot sporu 
 

Przedmiotem negocjacji są tzw. Wieloletnie Ramy Finansowe (wcześniej nazywane 
perspektywami finansowymi), które określają maksymalne pułapy finansowania wydatków 
z budżetu ogólnego UE na lata 2014-2020. Na ich podstawie konstruowane będą szczegółowe 
budżety roczne, które nie mogą przekroczyć limitów finansowania wyznaczonego przez WRF. 
Na podstawie art. 312 TFUE, WRF ustalane są na okres minimum na 5 lat (w praktyce na 7 
lat) w drodze rozporządzenia Rady przyjmowanego jednomyślnie, za zgodą Parlamentu 
Europejskiego, który w przeciwieństwie do procedury ustalania budżetów rocznych, nie jest 
bezpośrednią stroną negocjacji, choć pośrednio oddziałuje na ich przebieg. 

Prace nad WRF są procesem niezwykle złożonym. Odbywają się w dwóch ścieżkach: 
politycznej (dotyczącej tzw. schematu negocjacyjnego, ang. negotiating box, negocjowanego 
przez państwa członkowskie) i legislacyjnej, (obejmującej uchwalenie ok. 75 szczegółowych 
aktów prawnych obejmujących poszczególne działy wydatków, które trzeba będzie 
sfinalizować po zawarciu porozumienia politycznego). Procesy te odbywają się na wielu 
poziomach: tzw. przyjaciół prezydencji (eksperci narodowi), COREPERu, Rady ds. Ogólnych 
oraz  Rady Europejskiej. 

Schemat negocjacyjny, który jest przedmiotem rozmów między państwami członkowskimi, 
określa wysokość poszczególnych kategorii wydatków, system zasobów własnych oraz 
mechanizmy alokacji.  

 

2) Stan i perspektywy negocjacji 
 

Negocjacje oficjalnie rozpoczęły się od momentu opublikowania propozycji WRF na lata 
2014-2020 przez Komisję Europejską, co nastąpiło 29 czerwca 2011 roku. Propozycja ta 
zawierała bardzo korzystne wielkości transferów dla państw EŚW. Podczas polskiej 
prezydencji prowadzono ogólne rozmowy na temat propozycji Komisji. Pierwsza wersja 
schematu negocjacyjnego (bez kwot) została zaproponowana dopiero pod koniec prezydencji 
duńskiej, w pierwszej połowie 2012 roku. Z uwagi na dynamiczny rozwój kryzysu w strefie 
euro oraz kalendarz polityczny (wybory prezydenckie we Francji), negocjacje nad WRF uległy 
opóźnieniu. Pierwsza wersja schematu negocjacyjnego zawierająca konkretne kwoty, została 
opublikowana dopiero w październiku 2012 roku i poddana dyskusji na szczeblu 
ministerialnym na Radzie ds. Ogólnych (GAC). W listopadzie negocjacje zostały przeniesione 
na najwyższy szczebel, na poziom Rady Europejskiej, które odbywają się pod 
przewodnictwem stałego przewodniczącego RE, Hermana van Rompuya. Pierwsza dyskusja w 
gronie szefów państw i rządów miała miejsce na szczycie 22-23 listopada 2012 roku. Podczas 
spotkania nie udało się jednak doprowadzić do porozumienia, z uwagi na duże rozbieżności 
stanowisk. Ostatnia dyskutowana propozycja została przedstawiona przez Hermana 
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van Rompuya 22 listopada. Choć zmniejszona została o około 81 mld euro w stosunku 
do propozycji Komisji z 29 czerwca 2011 roku, to wciąż była relatywnie korzystna dla państw 
EŚW. Podstawową zasadą negocjacji jest jednak reguła „nic nie jest ustalone dopóki wszystko 
nie jest ustalone”, dlatego istnieje ryzyko, że alokacje dla państw beneficjentów zostaną 
jeszcze zredukowane. 

Osiągnięcie porozumienia politycznego co do WRF będzie jednym z najważniejszych, jeśli nie 
najważniejszym priorytetem UE w pierwszym kwartale 2013 roku. W późniejszym okresie 
może być to niemożliwe z uwagi na kampanię wyborczą w Niemczech. Możliwe zaostrzenie 
kryzysu w strefie euro oraz pogarszająca się sytuacja gospodarcza w 2013 r. stworzą 
niekorzystny klimat do dalszych rozmów nad WRF. Dlatego ogromnie ważne jest zawarcie 
porozumienia na szczycie 7-8 lutego 2013. W przypadku braku porozumienia zacznie 
obowiązywać prowizorium oparte na poziomie wydatków z 2013. 

W negocjacjach formalnie wszystkie strony są równe. W praktyce największą rolę odgrywają 
Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Brak porozumienia między nimi skutkowałby fiaskiem 
negocjacji. Ważnym gronem państw jest tzw. grupa „przyjaciół spójności”. Należy do niej 
Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia i Węgry, a także Chorwacja, która przystąpi do UE w 2013 roku. Grupa ta 
podkreśla wagę polityki spójności w wydatkach UE. Choć nie jest decydującą siłą w negocjacjach, 
jednakże liczba jej członków (obejmuje ponad połowę państw UE) sprawia, że zarówno 
największe państwa członkowskie jak i stały przewodniczący Rady Europejskiej, Herman van 
Rompuy, muszą się liczyć z jej postulatami. Państwa z grupy „przyjaciół spójności” prowadziły 
regularne spotkania konsultacyjne na różnych szczeblach, przed kolejnymi posiedzeniami 
GAC, a także podczas ostatniego szczytu w Brukseli. Do tej pory udało się zachować jednolite 
stanowisko w ramach tej grupy, jednoznacznie opowiadającej się przeciwko cięciom w 
polityce spójności. 

 

3) Wspólne interesy państw Europy Środkowo-Wschodniej 
 

Wszystkie państwa EŚW są beneficjentami netto (otrzymują więcej z budżetu ogólnego UE, 
niż do niego wpłacają). Są one przez to zainteresowane utrzymaniem wysokich transferów 
z UE, które stanowią znaczny impuls pro-rozwojowy dla ich gospodarek. Pozwala on 
zmniejszyć lukę konkurencyjną poprzez rozwój infrastruktury czy zwiększenie kompetencji 
siły roboczej. 

Należy przy tym zauważyć, że budżet ogólny UE stanowi jedynie około 1 % PNB całej UE, 
dlatego jest on instrumentem o relatywnie niewielkich rozmiarach. Jednakże transfery 
z budżetu ogólnego UE netto stanowią istotny odsetek PNB państw naszego regionu: w 2011 
r. wynosiły najwięcej na Węgrzech (4,67%), na Litwie (4,63%) i na Łotwie (3,62%) oraz 
odpowiednio w Polsce (3,1%), na Słowacji (2,6%), Słowenii (2,4%), Bułgarii (1,94%), 
w Rumuni (1,8%), w Czechach (1,01%) oraz najmniej w Estonii (0,29%). 
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Wszystkie państwa EŚW mają zatem interes w utrzymaniu polityki spójności aktywnie 
uczestnicząc w koalicji „Przyjaciół spójności”. Wielkość ich transferów z budżetu ogólnego UE 
zależy głównie od tej polityki. 

Źródło: opracownie własne 

Powyższa tabela przedstawia symulację alokacji dla V4 w okresie 2014-2020 w przypadku 
obniżenia pułapu Wieloletnich Ram Finansowych o około 100 mld euro w obszarach polityki 
spójności i drugiego filaru WPR (odpowiednio do postulatów Niemiec) w stosunku do 
propozycji Komisji Europejskiej. Gdyby urzeczywistnił się ten lub podobny scenariusz, 
państwa tej grupy wydatnie straciłyby na transferach z UE. 

4) Rozbieżności wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej 
 

Istnieją znaczne różnice w strukturach gospodarek państw regionu (np. zróżnicowany 
wskaźnik poziomu zatrudnienia w sektorze rolnym). Przekłada się to na różnice interesów 
w zakresie transferów z UE, np. Węgry są bardziej zainteresowane polityką rolną niż polityką 
spójności (podobnie Rumunia), gdyż z tej pierwszej otrzymują większe transfery. Z kolei 
Czechy posiadają niewielki sektor rolny dlatego są zainteresowane bardziej polityką 
spójności, zachowując sceptyczne stanowisko wobec WPR, zbliżone do brytyjskiego. 

Czeski rząd wspiera zarówno koalicję płatników netto jak i grupę „przyjaciół spójności”, 
kierując się (błędnym) przekonaniem, że zmniejszenie pułapu WRF nie musi mieć wpływu na 
wysokość alokacji w polityce spójności. Czechy jako jedyne z grupy państw V4 przychylnie 
patrzą na skoncentrowanie polityki spójności wyłącznie na najbiedniejszych państwach UE, 
co jest jednym z najważniejszych postulatów państw płatników netto. Taka zmiana mogłaby 
prowadzić do stopniowej renacjonalizacji tej polityki. Poziom transferów z budżetu ogólnego 
dla Czech w stosunku do PNB tego państwa jest jednym z najniższych w regionie. 

Czechy i Węgry zachowują dystans w stosunku do nowych propozycji integracyjnych (np. nie 
zgadzają się na wprowadzenie podatku od transakcji finansowych). Czechy, które cieszą się 
najbardziej stabilną pozycją gospodarczą spośród państw V,4 nie przystąpiły ani do paktu 
Euro+, ani do Traktatu o Stabilności Koordynacji i Zarzadzaniu w Unii Gospodarczo-
Walutowej. Z kolei pozycja Węgier jest osłabiona z uwagi na fatalną sytuację gospodarczą 
i fiskalną tego kraju (dług sektora finansów publicznych w relacji do PKB powyżej 80%, dwa 

(w mld €) 
Propozycja KE z 29 czerwca 2011 r. 

Cięcia budżetowe o 100 mld euro w 
wydatkach na spójność i rozwój 

obszarów wiejskich  

Czechy Węgry Polska Słowacja Czechy Węgry Polska Słowacja 

Alokacje 32,4 33,6 108,6 18,4 27,0 28,5 90,9 15,5 

Składka 11,7 7,6 29,2 6,1 13,0 8,2 32,8 6,7 

Pozycja Netto 20,7 25,9 79,4 12,3 14,0 20,3 58,1 8,8 
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razy wyższy niż w Czechach, słabe perspektywy wzrostu gospodarczego). Kraj ten może 
zatem potrzebować międzynarodowej pomocy finansowej. 

Słowacja – jedyne państwo V4 w strefie euro – ma dużo bardziej pro integracyjne 
nastawienie, co wynika zasadniczo z otwartości jej gospodarki, opartej w dużym stopniu na 
eksporcie do państw strefy euro. Jest jednak państwem zbyt małym aby samodzielnie 
wywierać większy wpływ na negocjacje WRF. 

Pozycja negocjacyjna Rumunii i Bułgarii wydaje się być słaba, również ze względu na toczące 
się równolegle negocjacje nt. wejścia do strefy Schengen, traktowane przez te państwa jako 
priorytet polityczny. W połowie listopada premier Rumunii Victor Ponta jako jedyny (poza 
premierem Łotwy) groził wetem w przypadku obniżenia alokacji dla tego państwa z polityki 
spójności i płatności bezpośrednich w ramach WPR. Ta deklaracja motywowana była jednak 
głównie polityką krajową i zbliżającymi się wyborami do parlamentu, które odbyły się 
9 grudnia 2012 i zakończyły się zwycięstwem jego ugrupowania. 

Słowenia, z uwagi na trudną sytuację fiskalną, może być zmuszona ubiegać się w 2013 roku 
o pomoc finansową z instrumentów pomocowych strefy euro i Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego. Państwo to, prowadzi politykę europejską, która jest dość bliska Berlinowi, 
jednakże w tych relacjach cechuje się większym pragmatyzmem niż Chorwacja. W strukturze 
transferów dla Słowenii dominuje polityka spójności. 

Transfery finansowe dla Chorwacji stanowią marginalną wielkość budżetu ogólnego UE. 
Chorwacja obecnie ma bardzo słabą pozycję negocjacyjną, jako państwo znajdujące się 
jeszcze formalnie poza UE. Utrzymuje bliskie stosunki polityczne z Węgrami i Niemcami. 

 
5) Wnioski i rekomendacje: 

 
Mimo postępu w negocjacjach podczas ostatniego szczytu, a także zachowania stosunkowo 
korzystnych alokacji dla państw regionu EŚW, w dalszym stopniu istnieje ryzyko, że poziomy 
wydatków w ramach polityki spójności lub drugiego filara WPR zostaną zredukowane. Oprócz 
wspólnego interesu w uzyskaniu jak największych transferów z budżetu ogólnego UE, 
głównie w ramach polityki spójności, istnieje też wiele rozbieżności.  

Polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej jest okazją nie tylko do podkreślenia wspólnych 
interesów dotyczących WRF ale także do pogłębienia wzajemnego zrozumienia różnic 
w stanowiskach i podejmowania próby ich zbliżenia. Wydaje się, że konieczne jest 
skoncentrowanie wysiłków na następujących kwestiach, wynikających z aktualnego stanu 
negocjacji w sprawie WRF: 

o Priorytetem, jest uświadomienie partnerom, że tylko wspólne negocjowanie, 
jako część bloku 15 państw „przyjaciół polityki spójności” daje szansę 
na uzyskanie odpowiedniej wysokości transferów. Nie należy ulegać 
indywidualnym propozycjom ze strony płatników netto (ich wysunięcia należy 
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się spodziewać), gdyż po rozbiciu grupy „przyjaciół spójności”, transfery 
zostaną obniżone dla wszystkich. 

o Należy bronić poziomu wydatków, przede wszystkim na politykę spójności, 
przedstawionych w drugiej wersji propozycji HVR na szczycie 22-23 listopada. 
Trzeba pamiętać, że polityka spójności jest zawsze najłatwiejszym celem cięć, 
gdyż Francja nie pozwoli na zmniejszenie wydatków na WPR. Konieczne jest 
wskazanie że propozycja Van Rompuya ze szczytu 22-23 listopada zawiera 
potencjalny margines cięć, który umożliwi zawarcie porozumienia bez 
obniżania poziomu wydatków na WPR i spójność. 

o Należy zaznaczać, że obniżenie poziomu wydatków na spójność i WPR może 
spowodować trudności w uzyskaniu zgody PE. Pożądane jest zmobilizowanie 
członków Parlamentu Europejskiego pochodzących z państw EŚW do szerszego 
zaakcentowania tej kwestii w wypowiedziach publicznych. Europosłowie, 
mając w perspektywie wybory w 2014 roku, zaczynają prowadzić wzmożoną 
aktywność medialną, co można wykorzystać. 

o Należy wstrzymać się z krytyką 1 filara WPR (płatności bezpośrednie), jeśli 
Francja zachowa w dalszym ciągu łagodne stanowisko w stosunku do polityki 
spójności. 

o Należy próbować osłabić mechanizm warunkowości makroekonomicznej 
w polityce spójności 1 . W przypadku wprowadzenia tego mechanizmu 
najbardziej narażone byłyby Węgry z uwagi na poziom długu w relacji do PKB. 
Trzeba podnosić argument, że regiony nie mogą ponosić konsekwencji polityki 
gospodarczej prowadzonej na szczeblu centralnym. 

o Walczyć o dalsze podwyższenie poziomu cappingu, (czyli maksymalnego 
poziomu transferów w ramach polityki spójności w stosunku do PKB), który 
został obniżony z 2,5% (propozycja KE) do 2,35% PKB (druga propozycja 
Van Rompuya). 

o Z uwagi na bardzo dobre stosunki z Chorwacją, Polska powinna dzielić się 
doświadczeniami wynikającymi z członkostwa w UE oraz przekonywać 
o przydatności konsultacjach dotyczących polityki europejskiej z państwami 
V4. Może temu też służyć zacieśnienie kontaktów na linii Węgry-Chorwacja, 
ze względu na ich tradycyjnie bliskie stosunki. 

o Podczas spotkania Komisji Administracji Publicznej i Rozwoju Regionalnego 
Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Słowenii i Chorwacji 28-
29 stycznia 2013 r. warto rozdystrybuować materiały na temat korzyści 
wynikających ze współpracy państw V4 w negocjacjach nad nowym okresem 
finansowania 2014-2020. Jednym z nich może być analiza PISM: Visegrad’s 
Winding Road to the EU Multiannual Financial Framework 2014–2020 PISM 
Policy Paper no. 39, 2012 (w załączeniu). 

                                                
1  Dotyczy wprowadzenia możliwości zawieszania płatności na wszystkie fundusze CSF w przypadku 
prowadzenia niewłaściwej polityki makroekonomicznej. 


