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WSKAZÓWKI 

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. przypomina, że wydatki UE powinny być odpowiednio elastyczne oraz kontrolowane i 

rozliczane w stosownym procesie demokratycznym, co wymaga pełnego 

zaangażowania Parlamentu w podejmowanie decyzji dotyczących rozporządzenia w 

sprawie WRF; w związku z tym apeluje o ściślejszy dialog między Radą a Parlamentem 

w negocjacjach dotyczących następnych wieloletnich ram finansowych oraz przestrzega 

Radę Europejską przed stosowaniem jej zwyczajowego podejścia, polegającego na 

odgórnym wyznaczaniu ogólnych pułapów każdej pozycji budżetowej, zamiast 

rozpocząć od oceny rzeczywistych potrzeb programów; 

2. zauważa, że obecne WRF poważnie ograniczają autonomię finansową Unii, ponieważ 

większość dochodów pochodzi ze składek państw członkowskich, a znaczna część 

wydatków jest już przeznaczona dla tych samych państw członkowskich, dokąd trafia w 

postaci zwrotów; 

3. podkreśla, że budżet UE to instrument, który przyczynia się do osiągania wspólnych 

celów Unii określonych w art. 3 TUE, i uważa, że sprawdził się on w tej roli w 

przeszłości; 

4. zauważa, że WRF na okres po 2020 r. musi umożliwić Unii reagowanie zarówno na 

istniejące, jak i pojawiające się wyzwania, które wymagają ogólnoeuropejskiego 

podejścia; 

5. zwraca uwagę na możliwość zmiany trybu podejmowania decyzji z jednomyślności na 

większość kwalifikowaną w głosowaniu nad przyjęciem przyszłego rozporządzenia w 

sprawie WRF, dzięki zastosowaniu przepisów art. 312 ust. 2 TFUE, co bardziej 

upodobniłoby negocjacje dotyczące WRF do procedury uchwalania budżetu rocznego 

Unii Europejskiej; 

6. apeluje o dopasowanie przyszłych WRF do kadencji legislacyjnej Parlamentu i do 

mandatu Komisji, czyli o skrócenie WRF z siedmiu do pięciu lat w przypadku 

niektórych programów, natomiast w przypadku programów wymagających planowania 

w dłuższej perspektywie lub dziedzin polityki o złożonej procedurze tworzenia systemu 

wdrażania, np. polityki spójności lub rozwoju obszarów wiejskich – o uzgadnianie 

wydatków na okres 5+5 lat z obowiązkowym przeglądem śródokresowym; 

7. przypomina, że praktyki Rady Europejskiej, polegające na próbach rozszerzenia jej roli 

w procesie legislacyjnym przez podejmowanie decyzji o przepisach ustawodawczych 

podczas negocjacji w sprawie WRF, są niezgodne z Traktatami, które jednoznacznie 

zabraniają Radzie Europejskiej podejmowania takich działań; 

8. podkreśla znaczenie WRF jako wieloletniego budżetu ukierunkowanego przede 

wszystkim na inwestycje; 

9. podkreśla, że brexit będzie miał poważny wpływ na następne WRF, zwłaszcza po 
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stronie dochodów; podkreśla, że w związku z tym należytą uwagę trzeba poświęcić 

wprowadzeniu autentycznych środków własnych; popiera zalecenia Grupy Wysokiego 

Szczebla ds. Środków Własnych dotyczące zróżnicowania wpływów do budżetu UE, w 

tym nowych środków własnych, aby zmniejszyć w budżecie UE wkładów z tytułu DNB 

i wyeliminować w ten sposób podejście państw członkowskich zakładające tzw. 

należyty zwrot („juste retour”); 

10. uważa, że Unia Europejska nie może czekać na wynik brexitu z rozpoczęciem 

przygotowań do negocjacji w sprawie WRF na okres po roku 2020, a Komisja powinna 

przedstawić wniosek w tej sprawie jak najszybciej, najlepiej w pierwszym kwartale 

2018 r.; 

11. przypomina, że nowe priorytety i inicjatywy UE powinny być finansowane z nowych 

środków bez szkody dla istniejących programów i strategii politycznych; w tym 

kontekście wzywa do przeprowadzenia głębokiej reformy systemu finansowania Unii w 

celu przekształcenia go w prawdziwy system środków własnych, aby budżet UE był 

bardziej stabilny, zrównoważony i przewidywalny, a jednocześnie bardziej przejrzysty z 

punktu widzenia obywateli; uważa, że należy zająć się kwestią jedności budżetu oraz 

większej elastyczności budżetowej; 

12. jest zdania, że obywatele europejscy coraz bardziej oczekują, że Unia będzie reagować 

na poważne wyzwania o charakterze transgranicznym, którym państwa członkowskie 

nie mogą skutecznie sprostać; przestrzega państwa członkowskie, że Unia nie może 

należycie zmierzyć się z tymi wyzwaniami, o ile nie zwiększy się odpowiednio jej 

zasobów budżetowych; 

13. apeluje o większa komplementarność budżetów państw członkowskich i budżetu UE; 

14. jest zdania, że utworzenie w budżecie nowego działu, przeznaczonego na wdrażanie 

Europejskiej Unii Obrony i najlepiej finansowanego z nowych środków własnych, 

będzie zgodne z traktatami UE; 

15. podkreśla, że następne WRF powinny w pełni uwzględniać zobowiązania podjęte przez 

UE na konferencji COP 21. 
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