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Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji (art. 170 ust. 4 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 

nieustawodawczej A8-0298/2015 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu 

budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015 

– 2015/2132(BUD)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii 

Atomowej, 

– uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie 

systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich
1
, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 

nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 

Euratom) nr 1605/2002
2
, 

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. 

określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 („rozporządzenie w sprawie 

wieloletnich ram finansowych”)
3
, 

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy 

Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy 

w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami („porozumienie 

międzyinstytucjonalne”)
4
, 

                                                 
1
  Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17. 

2
  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1. 

3
  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884. 

4
  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1 
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– uwzględniając swoją rezolucję z w dniu 29 kwietnia 2015 r. w sprawie preliminarza 

dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2016
1
, 

– uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, 

przyjęty przez Komisję w dniu 24 czerwca 2015 r. (COM(2015)0300), 

– uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 

budżetowy 2016, przyjęte przez Radę w dniu 4 września 2015 r. i przekazane 

Parlamentowi w dniu 17 września 2015 r. (11706/2015 – C8-0274/2015), 

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej 

i Rady z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zarządzania kryzysem związanym 

z uchodźcami: natychmiastowe środki operacyjne, budżetowe i prawne w ramach 

Europejskiego programu w zakresie migracji (COM(2015)0490), 

– uwzględniając art. 88 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie innych zainteresowanych 

komisji (A8-0000/2015), 

Sekcja 3 

Zarys ogólny 

 

1. z zadowoleniem przyjmuje projekt budżetu Komisji na rok 2016 jako krok we właściwym 

kierunku; zauważa jednak, że nadal istnieje pole do poczynienia oszczędności dzięki 

zwiększeniu efektywności i w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje poprawki 

zaproponowane przez Radę i ich koncentrację na odpowiedzialności fiskalnej; 

2. zauważa, że podczas czytania w Parlamencie budżetu na rok 2016 w pewnym stopniu 

uwzględniono priorytety polityczne przyjęte w rezolucjach z dnia 11 marca 2015 r. 

w sprawie ogólnych wytycznych
2
 oraz z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia do 

rozmów trójstronnych
3
; z żalem odnotowuje jednak decyzję Parlamentu dotyczącą próby 

przekroczenia pułapów określonych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–

2020 uzgodnionych przez Komisję, Radę i Parlament; twierdzi, że jest to 

nieodpowiedzialne stanowisko, zważywszy na sytuację fiskalną w niektórych państwach 

członkowskich; 

3. podkreśla, że należy przestrzegać pułapów uzgodnionych w wieloletnich ramach 

finansowych na lata 2014–2020 (WRF), szczególnie w kontekście zbliżającego się 

przeglądu priorytetów WRF; z żalem odnotowuje decyzję Parlamentu o wyczerpaniu 

marginesów w działach 1a, 1b i 3, pozostawiającą niewielkie pole manewru w dziale 4 

budżetu na rok 2016; uważa, że logicznym wnioskiem z przekroczenia tych pułapów jest 

nie to, że pułapy te są nieodpowiednie, lecz raczej że Parlament, jako organ 

                                                 
1
  Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0172. 

2
  Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0060. 

3
  Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0263. 
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współuczestniczący w ustalaniu budżetu, musi przyjąć bardziej realistyczne i 

odpowiedzialne podejście do wydatków; 

4. sugeruje, że w przypadku zwiększenia tego budżetu priorytetem powinno być rozwiązanie 

kryzysu związanego z migracją i uchodźcami; rozumie, że kryzysu tego nie można 

rozwiązać jedynie środkami finansowymi; z żalem odnotowuje jednak niezdolność 

Parlamentu do tego, by określić priorytety, ograniczyć marnotrawstwo środków 

i skoncentrować wydatki na środkach służących złagodzeniu tego kryzysu, czerpiąc 

szczególnie z wyraźnie identyfikowalnych linii budżetowych, które charakteryzują się 

słabą absorpcją środków i niskim poziomem wdrożenia; sugeruje, że stanowisko 

Parlamentu stwarza ryzyko w odniesieniu do reakcji Europy na kryzys; 

5. odnotowuje, że w dniu 14 października 2015 r. Komisja opublikowała list w sprawie 

poprawek nr 2/2016; z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie wydatków celem 

złagodzenia problemów w sektorze rolnictwa; wzywa jednak Komisję, aby ponownie 

przeanalizowała działy 3 i 4 celem wskazania potencjalnych źródeł oszczędności, które 

mogłyby co najmniej częściowo przyczynić się do finansowania środków mających na 

celu złagodzenie kryzysu związanego z migracją i uchodźcami; 

6. ponownie wyraża przekonanie, że w budżecie Unii nie należy pomijać już poczynionych 

zobowiązań politycznych między trzema instytucjami, szczególnie w odniesieniu do 

Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) i Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych; uważa, że niewypełnienie tych zobowiązań podważa nie 

tylko długoterminową wiarygodność ekonomiczną Parlamentu, lecz także zdolność do 

realizacji pilnych celów krótkoterminowych w budżecie na rok 2016; 

7. podkreśla znaczenie pełnego przestrzegania wspólnego oświadczenia w sprawie planu 

płatności na lata 2015−2016 uzgodnionego pomiędzy Parlamentem, Radą i Komisją
1
, 

zgodnie ze wspólnym zobowiązaniem do zmniejszenia zaległości w nieuregulowanych 

wnioskach o płatność w odniesieniu do programów spójności na lata 2007−2013 do około 

2 mld EUR do końca 2016 r. i do unikania w przyszłości narastania niezrównoważonych 

zaległości; 

8. popiera stosowanie instrumentów specjalnych jako środków nadzwyczajnych do 

zastosowania w nadzwyczajnych sytuacjach oraz uważa, że takie instrumenty świadczą 

o wystarczającej elastyczności wieloletnich ram finansowych; uważa, że obecny kryzys 

związany z migracją i uchodźcami uzasadnia stosowanie instrumentów specjalnych; 

z żalem zauważa jednak, że dodatkowych środków finansowych potrzebnych do 

zapewnienia odpowiedniej reakcji UE na kryzys nie udało się znaleźć w istniejących już 

liniach budżetowych, szczególnie w tych, które nie mają możliwej do jasnego wykazania 

europejskiej wartości dodanej; wyraża zaniepokojenie tym, że stanowisko Parlamentu 

wymagałoby wielokrotnego stosowania instrumentów specjalnych w szeregu działów, co 

zmniejszyłoby zdolność do reagowania na dalsze nieprzewidziane okoliczności w 2016 r.; 

Dział 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia 

                                                 
1
  Teksty przyjęte, P8_TA(2015))0263, załącznik II. 
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9. ponownie wyraża poparcie dla unowocześnionego budżetu, w którym priorytetowo 

traktowano by zatrudnienie, przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość, szczególnie w tych 

liniach budżetowych, które mają największy potencjał, by przyczynić się do realizacji celu 

w zakresie zatrudnienia i wzrostu; odnotowuje negatywny wpływ, jaki stanowisko 

Komisji i Rady mogłoby mieć na niektóre linie budżetowe w perspektywie 

krótkoterminowej; postuluje jednak stały nacisk na tworzenie zatrudnienia, wspieranie 

wzrostu oraz badania naukowe i rozwój w kolejnych budżetach UE; 

10. zwraca uwagę na niedawne porozumienie w sprawie EFIS; z żalem odnotowuje 

zaproponowane przez Radę cięcia w już uzgodnionych wydatkach na program „Horyzont 

2020” oraz instrument „Łącząc Europę”; ponadto z żalem odnotowuje nieodpowiedzialną 

decyzję fiskalną Parlamentu o dalszym zwiększeniu budżetu UE powyżej poziomu 

określonego w porozumieniu w sprawie WRF celem wsparcia podwyżek w programie 

„Horyzont 2020” i instrumencie „Łącząc Europę”, co całkowicie niweczy poprzednie 

porozumienie w sprawie WRF zawarte przez trzy instytucje; wzywa wszystkie strony, aby 

zaprzestały politycznego pozowania i honorowały zawarte wcześniej porozumienia 

dotyczące EFIS i WRF; 

Dział 1b — Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna 

11. rozumie, że w idealnej sytuacji nie powinno się wprowadzać obniżek w stosunku do 

wniosku Komisji; podkreśla jednak znaczenie odpowiedzialności fiskalnej; w związku 

z tym z zadowoleniem przyjmuje poprawki Rady, które mają na celu utrzymanie 

finansowania regionów najsłabiej rozwiniętych oraz obniżenie finansowania regionów 

najsilniej rozwiniętych, co stanowi przykład europejskiej solidarności; 

12. rozumie, że bezrobocie ludzi młodych jest szczególnym problemem w szeregu państw 

członkowskich; z żalem odnotowuje jednak decyzję Parlamentu dotyczącą zwiększenia 

wydatków na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych powyżej pułapu 

określonego w WRF, ze względu na znaczne skoncentrowanie wydatków na wstępie, 

które miało miejsce w ubiegłych latach, znaczne płatności zaliczkowe oraz argument 

Komisji, iż nie ma pilnej potrzeby zwiększenia środków na zobowiązania w budżecie na 

rok 2016; przypomina, że zatrudnienie w znacznym stopniu leży w gestii państw 

członkowskich, i wzywa państwa członkowskie, aby dołożyły wszelkich starań, by 

zapewnić wysoki poziom zatrudnienia oraz rozwiązać szczególne problemy ludzi 

młodych; 

Dział 2 – Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne 

13. z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony przez Komisję projekt budżetu; zgadza się 

jednak z sugestią Rady, iż istnieją istotne obszary, w których można wskazać przypadki 

nieefektywności, np. poprawki w ramach projektu budżetu korygującego nr 7/2015; 

w związku z tym popiera zaproponowane przez Radę umiarkowane ograniczenia 

w środkach na zobowiązania i płatności w dziale 2; 

14. popiera zwiększone wydatki na rzecz łagodzenia kryzysu w sektorze rolnictwa 

potwierdzone w liście Komisji w sprawie poprawek nr 2/2016, szczególnie w sektorze 

mleczarskim, oraz popiera stanowisko Parlamentu w tym zakresie; z zadowoleniem 
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zauważa, że pakiet ten obejmuje szereg środków mających na celu rozwiązanie problemu 

długoterminowego wpływu, jaki rosyjskie embargo wywiera na europejskich rolników; 

Dział 3 – Bezpieczeństwo i obywatelstwo 

15. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na sprawy migracji 

i uchodźców zaproponowane w przedstawionym przez Komisję projekcie budżetu na 

2016 r. oraz liście w sprawie poprawek nr 2/2016; wyraża jednak wątpliwość, czy 

Komisja w wystarczającym stopniu przenalizowała wszystkie możliwości przesunięcia 

środków w dziale 3, zważywszy zwłaszcza że Rada była w stanie doszukać się 

oszczędności w wysokości 25 mln EUR w środkach na zobowiązania i 35 mln EUR 

w środkach na płatności; krytycznie ocenia proces uruchomienia instrumentu 

elastyczności na kwotę 1,5 mld EUR wobec niezdolności Komisji i Parlamentu do 

wygenerowania oszczędności; ponownie podkreśla swoje przekonanie, że w dziale 3 

można znaleźć liczne linie budżetowe, które wyraźnie nie wnoszą wielkiej wartości 

dodanej w UE, a zatem przewidziane w nich obecnie środki można by przeznaczyć na 

podjęcie stosownych działań w obliczu kryzysu migracyjnego i uchodźczego;  

16. jest przekonany o konieczności wyraźnego rozgraniczenia polityki azylowej od polityki 

migracyjnej; uznaje za konieczne wprowadzenie długoterminowych, praktycznych, 

trwałych i rozsądnych rozwiązań, aby zapobiec dalszej utracie życia wśród osób 

podejmujących próbę ubiegania się o azyl w UE, a także zapewnienie skutecznego 

zabezpieczenia granic i bezpieczeństwa wewnętrznego;  

Dział 4 – Globalny wymiar Europy 

17. odnotowuje znaczny wzrost wydatków w przedstawionym przez Komisję projekcie 

budżetu na 2016 r. w porównaniu z budżetem na rok 2015; podziela przekonanie Rady, że 

ten wzrost wydatków nie pozwala zachować odpowiedniego marginesu w ramach 

pułapów; popiera stanowisko Rady, które nadal przewiduje znaczny wzrost wydatków 

ukierunkowanych na kraje słabo rozwinięte, aby złagodzić problemy występujące w 

sąsiedztwie; ubolewa, że stanowisko Parlamentu pozwoli wyłącznie zapewnić margines 

w wysokości 50 000 EUR w dziale 4, co stanowi kwotę całkowicie niewystarczającą, aby 

móc podjąć konieczne działania w obliczu nieprzewidzianych okoliczności w 2016 r.; 

wskazuje – jako przykład nieprzewidzianych okoliczności – na wspólny plan działania 

UE i Turcji uzgodniony przez Radę w dniu 15 października 2015 r.
1
, którego UE nie 

byłaby w stanie sfinansować w przypadku przyjęcie stanowiska Parlamentu; 

18. z zadowoleniem przyjmuje jednak środki ogłoszone w komunikacie Komisji z dnia 

23 września 2015 r. i potwierdzone w liście w sprawie poprawek nr 2/2016; wyraża 

wątpliwość, czy Komisja przeanalizowała oszczędności, których Rada doszukała się 

w dziale 4; przypomina, że projekt budżetu korygującego nr 7/2015 pokazał, że możliwe 

są znaczne przesunięcia środków do obszarów priorytetowych; podkreśla, że same środki 

finansowe nie rozwiążą kryzysu migracyjnego i uchodźczego; jest przekonany, że 

dodatkowe środki finansowe muszą być należycie ukierunkowane, przejrzyste oraz 

podlegać rozliczeniu, aby mieć pewność, że będą służyć zaspokojeniu najważniejszych 

potrzeb; 

                                                 
1
  Konkluzje Rady Unii Europejskiej z dnia 15 października 2015 r., EUCO 26/15.  
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19. uważa, że środki finansowe przeznaczone na walkę z kryzysem migracyjnym 

i uchodźczym należy spożytkować na rozwiązanie problemu u źródła, a nie łagodzenie 

wyłącznie jego skutków; podkreśla znaczenie udzielania wsparcia uchodźcom w pobliżu 

ich krajów macierzystych, m.in. poprzez wzmacnianie właściwych agencji UE oraz 

regionalnego funduszu powierniczego UE w Syrii; 

Dział 5 – Administracja  

20. jest przekonany, że cięcia wydatków w celu wygenerowania oszczędności, które 

poczyniły krajowe administracje, muszą także dotyczyć wydatków administracyjnych 

Komisji; uważa, że w świetle licznych kryzysów, wobec których stoi UE, w tym ciągłego 

wpływu światowego kryzysu gospodarczego, Komisja powinna symbolicznie poczynić 

znaczne oszczędności, aby wykazać solidarność w obliczu trudności napotykanych przez 

administracje krajowe; 

Agencje 

21. zasadniczo potwierdza szacunki Komisji dotyczące potrzeb budżetowych agencji; zgadza 

się z decyzją Parlamentu, by zwiększyć finansowanie agencji zajmujących się problem 

migracji, a mianowicie Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Fronteksu, 

Europolu, Eurojustu, eu.LISA, Cepolu i Agencji Praw Podstawowych; z ubolewaniem 

zauważa podejmowane przez Parlamentu próby zwiększenia wydatków na inne agencje, 

które zdecydowanie nie są priorytetowe; 

Płatności 

22. przypomina zobowiązania podjęte uprzednio przez Parlament, Radę i Komisję, by unikać 

nieuregulowanych rachunków; ubolewa zatem nad podjętą przez Parlament decyzją, by 

znacznie zwiększyć zobowiązania, na pokrycie których Komisja z trudnością będzie w 

stanie znaleźć środki; ubolewa także nad podjętą przez Radę decyzją, by konsekwentnie 

ograniczać wydatki w większym stopniu niż zobowiązania; wzywa obie instytucje do 

działania w poczuciu odpowiedzialności; 

Inne sekcje 

Sekcja 1 – Parlament Europejski 

23. podkreśla, że w budżecie Parlamentu możliwe są wyraźne oszczędności, w tym 

m.in. choćby poprzez wyeliminowanie absurdalnej praktyki organizowania sesji 

plenarnych zarówno w Brukseli, jak i w Strasburgu; wzywa Parlament i Radę do 

opracowania planu działań zmierzających do ustanowienia jednej siedziby, zgodnie 

z żądaniem zdecydowanej większości posłów do Parlamentu wyrażonym w sprawozdaniu 

Foksa-Häfnera przyjętym w dniu 20 listopada 2013 r.
1
; jest zdania, że podróże między 

Brukselą i Strasburgiem stanowią zaprzeczenie podejmowanych przez Parlament starań, 

by postrzegano go jako instytucję odpowiedzialną pod względem budżetowym, 

i w zasadniczy sposób nadszarpują publiczny wizerunek Parlamentu; 

                                                 
1
  Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0498. 
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24. jest przekonany, że Parlament może wygenerować dodatkowe znaczne oszczędności 

budżetowe poprzez ograniczenie liczby urzędników, zmniejszając tym samym 

zapotrzebowanie na przestrzeń biurową i budynki, rezygnację z projektów takich jak 

„Dom Historii Europejskiej” i zaprzestanie podejmowania przez sam Parlament 

przesadnych działań z zakresu promocji polityki; 

25. uważa, że dodatkowe oszczędności budżetowe można uzyskać dzięki restrukturyzacji 

delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych oraz 

delegacji do komisji współpracy parlamentarnej i wielostronnych zgromadzeń 

parlamentarnych z myślą o ograniczeniu liczby delegacji wysyłanych za granicę i ich 

ogólnych kosztów; 

26. jest zdania, że w budżecie Parlamentu można uzyskać dodatkowe oszczędności poprzez 

ograniczenie środków przeznaczonych na tworzenie partii politycznych i fundacji oraz na 

pokrycie kosztów pomocy parlamentarnej; zwraca uwagę, że sekretarz generalny 

przedstawił Prezydium wniosek, którego celem jest osiągnięcie nowej równowagi między 

liczbą akredytowanych asystentów parlamentarnych a liczbą lokalnych asystentów; 

spodziewa się, że ostateczna decyzja wejdzie w życie najpóźniej w lipcu 2016 r. 

i uwzględniać będzie okresy obowiązywania dotychczasowych umów; 

27. z ubolewaniem przyjmuje stanowisko Parlamentu w sprawie celu zakładającego redukcję 

liczby pracowników o 5%, które jest sprzeczne z duchem ustaleń i zasadami 

uzgodnionymi z Komisją i Radą w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

2 grudnia 2013 r.
1
; przyjmuje do wiadomości zalecenia Komisji Kontroli Budżetowej 

w odniesieniu do absolutorium za 2013 r.
2
; uważa, że ograniczenie o 10% budżetu 

Parlamentu można osiągnąć bez żadnego uszczerbku dla podstawowych obowiązków 

posłów; przypomina swoje zastrzeżenia dotyczące dużej liczby pracowników 

zatrudnionych w gabinecie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, a mianowicie 

35 osób, w tym dwóch kierowców i osobistego woźnego; podziela opinię, że sytuacja ta 

budzi poważne wątpliwości i daje zły przykład w kontekście cięcia kosztów 

i odpowiedzialności budżetowej w Parlamencie; 

28. odnotowuje sprzeciw Parlamentu wobec zwiększenia liczebności Trybunału 

Sprawiedliwości; wskazuje, że reforma – jeżeli zostanie podjęta – musi być neutralna dla 

budżetu; 

29. apeluje o przeprowadzenie kompleksowej analizy kosztów i korzyści związanych 

z funkcjonowaniem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, aby 

ocenić ich wartość dodaną dla UE; 

o 

o     o 

30. stoi nadal na stanowisku, że budżet Unii powinien zapewniać wartość dodaną, a nie 

ingerować w prawa i obowiązki rządów państw członkowskich; wzywa wszystkie strony 

                                                 
1
  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 5.  

2
  Teksty przyjęte, P7_TA(2015)0121. 
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do przyjęcia odpowiedzialnego budżetu, szczególnie ukierunkowanego na działania 

służące złagodzeniu kryzysu migracyjnego i uchodźczego; 

31. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji oraz pozostałym zainteresowanym instytucjom i organom, a także parlamentom 

narodowym. 

Or. en 

 


