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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, aby uwzględniła w swoim sprawozdaniu następujące wskazówki:

A. mając na uwadze, że na mocy art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
Unia Europejska jest zobowiązana do wspierania równości mężczyzn i kobiet oraz 
zapewnienia uwzględniania aspektu płci we wszystkich swych działaniach;

1. uważa, że reforma po stronie dochodów powinna iść w parze z reformą wydatków oraz 
rabatów i korekt w celu zwiększenia europejskiej wartości dodanej wydatków UE przez 
zapewnienie widocznego związku między wydatkami a polityką i priorytetami UE oraz 
przez wspieranie polityki UE w kluczowych obszarach kompetencji UE, które wykazują 
wysoki potencjał europejskiej wartości dodanej, takich jak ochrona praw podstawowych, 
jednolity rynek, polityka w zakresie migracji i azylu, polityka regionalna i polityka 
spójności, wspólna polityka rolna, ochrona środowiska i działania w dziedzinie klimatu, 
unia energetyczna, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, promowanie równości płci, 
badania, rozwój technologiczny oraz ograniczenie niejednorodności fiskalnej w ramach 
jednolitego rynku, zgodnie z zaleceniami zawartymi w sprawozdaniu Montiego1;

Wieloletnie ramy finansowe

2. przypomina, że wydatki UE powinny być odpowiednio elastyczne oraz podlegać 
odpowiedniej kontroli demokratycznej i rozliczalności, co wymaga pełnego 
zaangażowania Parlamentu na każdym etapie procesu decyzyjnego dotyczącego 
rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) przy pełnym 
poszanowaniu prerogatyw Parlamentu jako współprawodawcy; biorąc pod uwagę, że 
prawodawstwo sektorowe ustanawia zdecydowaną większość programów UE, apeluje o 
przejście na głosowanie większością kwalifikowaną w Radzie oraz o ściślejszy dialog 
między Radą a Parlamentem podczas negocjowania kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, zanim Rada przedstawi formalny wniosek o zgodę Parlamentu w sprawie jej 
wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie WRF oraz przestrzega przed 
stosowaniem przez Radę Europejską jej zwyczajowego podejścia polegającego na 
odgórnym wyznaczaniu ogólnych pułapów dla każdego działu, zamiast na ocenie w 
pierwszej kolejności rzeczywistych potrzeb programów;

3. podkreśla, że wszelka rewizja WRF powinna zakładać pełne zaangażowanie Parlamentu i 
gwarantować jego prerogatywy jako równoprawnego organu władzy budżetowej; z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie przeglądu śródokresowego, który 
ma zostać przedstawiony przed dniem 1 stycznia 2024 r., ale ubolewa nad faktem, że nie 
zaproponowano prawnie wiążącej i obowiązkowej rewizji śródokresowej z 
zastosowaniem specjalnej procedury obejmującej wiążący harmonogram zapewniający 
pełne zaangażowanie Parlamentu; podkreśla, że ze względu na śródokresową rewizję 
wieloletnich ram finansowych konieczne będzie przeprowadzenie pełnowymiarowych 
negocjacji między Parlamentem a Radą;

4. przypomina o fakcie, że wielokrotnie apelował o dostosowanie przyszłych WRF do czasu 

                                               
1 Sprawozdanie końcowe i zalecenia Grupy Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych w sprawie przyszłego 
finansowania UE, przyjęte w grudniu 2016 r.
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trwania jego kadencji oraz do mandatu Komisji; ubolewa nad faktem, że Komisja nie 
opracowała jednoznacznej propozycji określającej metody praktycznego wprowadzenia 
ram finansowych w formule 5 + 5 w przyszłości;

5. podkreśla, że następne WRF stanowią dla Unii szansę, aby pokazać, iż pozostaje 
zjednoczona i jest w stanie stawić czoła zmianom politycznym takim jak brexit, rozwój 
ruchów populistycznych i nacjonalistycznych oraz zmiany w światowym przywództwie; 
podkreśla, że podziały w UE nie są odpowiedzią na globalne wyzwania i obawy 
obywateli; uważa, że zwłaszcza negocjacje w sprawie brexitu pokazują, iż korzyści 
płynące z członkostwa w Unii znacznie przewyższają koszty odprowadzania składek do 
jej budżetu;

6. uważa, że wymóg jednomyślności przy przyjmowaniu rozporządzenia w sprawie WRF 
stanowi rzeczywiste utrudnienie procedury; w związku z tym wzywa Radę Europejską do 
zastosowania klauzuli pomostowej przewidzianej w art. 312 ust. 2 TFUE w celu 
umożliwienia przyjęcia rozporządzenia w sprawie WRF większością kwalifikowaną; 
przypomina ponadto, że można zastosować również ogólną klauzulę pomostową, o której 
mowa w art. 48 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), w celu stosowania zwykłej 
procedury ustawodawczej; podkreśla, że przejście na system głosowania większością 
kwalifikowaną w związku z przyjęciem rozporządzenia w sprawie WRF byłoby zgodne z 
procesem decyzyjnym dotyczącym przyjmowania praktycznie wszystkich unijnych 
programów wieloletnich, jak również z roczną procedurą przyjmowania budżetu UE;

7. z zadowoleniem przyjmuje potencjał wynikający z podejścia Komisji polegającego na 
powiązaniu płatności z budżetu UE z poszanowaniem zasady praworządności jako 
podstawowej wartości Unii Europejskiej; uważa, że wstrzymanie wydawania przez UE 
środków w państwie członkowskim powinno być środkiem, po jaki sięga się w 
ostateczności, oraz podtrzymuje swój zamiar dokładnego przeanalizowania wszystkich 
aspektów wniosku w sprawie warunkowej klauzuli praworządności i zamiar 
wprowadzenia niezbędnych przepisów w celu zagwarantowania, że beneficjenci końcowi 
budżetu Unii nie mogą w żaden sposób ucierpieć z powodu naruszenia przepisów, za 
które nie są odpowiedzialni;

8. przypomina, że równouprawnienie płci jest zapisane w traktatach i należy je uwzględniać 
we wszystkich działaniach UE, aby zapewnić równouprawnienie w praktyce; podkreśla, 
że sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci musi stanowić nieodłączny 
element wieloletnich ram finansowych, a to poprzez zapisanie jasnego zobowiązania w 
rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych;

9. podkreśla, że kolejne wieloletnie ramy finansowe powinny w pełni uwzględniać 
zobowiązania podjęte przez UE w kontekście 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu;

10. zwraca się do Komisji o przeanalizowanie możliwości opracowania klauzuli warunkowej 
łączącej zawieszenie zobowiązań budżetowych i płatności dotyczących funduszy unijnych 
z niewywiązaniem się przez państwa członkowskie z zobowiązań wynikających z prawa 
UE zgodnie z zasadą solidarności między państwami członkowskimi w dziedzinie 
europejskiej polityki azylowej oraz z Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;
domaga się wprowadzenia niezbędnych przepisów w celu zagwarantowania, że bezpośredni 
beneficjenci budżetu Unii nie mogą w żaden sposób ucierpieć z powodu naruszenia 
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przepisów, za które nie są odpowiedzialni;

Środki własne

11. przypomina, że o ile zgodnie z art. 311 akapit trzeci TFUE konsultacja z Parlamentem jest 
wymagana jedynie w celu podjęcia decyzji w sprawie systemu zasobów własnych Unii, w 
przypadku procedury przyjęcia środków wykonawczych w odniesieniu do tego systemu 
zgodnie z akapitem czwartym wymagane jest uzyskanie zgody Parlamentu; apeluje do 
Rady o ścisłą współpracę z Parlamentem na wszystkich etapach procedury przyjmowania 
zasobów własnych;

12. przypomina, że art. 311 TFUE stanowi, co następuje: „Unia pozyskuje środki niezbędne 
do osiągnięcia swoich celów i należytego prowadzenia swoich polityk. Bez uszczerbku 
dla innych dochodów budżet jest finansowany całkowicie z zasobów własnych.”; 
podkreśla wobec tego, że podstawą wymogu prawnego dotyczącego pozyskania do 
budżetu UE rzeczywistych zasobów własnych są bezpośrednio postanowienia traktatowe;

13. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że proponowane przez Komisję nowe kategorie zasobów 
własnych są powiązane z polityką o dużej europejskiej wartości dodanej, aby nie 
zwiększać ogólnych obciążeń podatkowych dla obywateli, lecz zmniejszyć obciążenia dla 
budżetów krajowych i zwiększyć świadomość obywateli na temat niezależnego budżetu 
UE, który świadczy o wartości dodanej integracji europejskiej. ubolewa nad brakiem 
ambicji w tych wnioskach, co oznacza niemożność osiągnięcia wyznaczonego celu, jakim 
jest zwiększenie udziału faktycznych zasobów własnych, i wzywa Komisję do 
uzupełnienia jej wniosków poprzez wprowadzenie różnych rodzajów zasobów własnych 
w takich dziedzinach jak sprawiedliwość podatkowa oraz zwalczanie unikania 
opodatkowania;

14. zgodnie z wnioskami Grupy Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych przypomina, że 
po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE rabat brytyjski stanie się zbędny; 
przypomina, że w konsekwencji wszystkie korekty powiązane z finansowaniem rabatu 
brytyjskiego należy anulować natychmiast po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z 
UE;

15. uważa, że kwestia brexitu jest również okazją do rozważenia zniesienia wszystkich innych 
mechanizmów korekty przyznanych niektórym państwom członkowskim, które nie są już 
uzasadnione, i uważa, że pozwoli to na przywrócenie absolutnej równości w traktowaniu 
państw członkowskich w odniesieniu do ich wkładu do budżetu Unii.
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Zmiany

Zmiana 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na 
lata 2021–2027
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Zmiana

(1) Biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia odpowiedniego 
poziomu przewidywalności przy 
przygotowywaniu i realizacji 
inwestycji średnioterminowych, 
okres obowiązywania wieloletnich 
ram finansowych (WRF) należy 
określić na siedem lat począwszy 
od dnia 1 stycznia 2021 r.;

(1) Biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia odpowiedniego 
poziomu przewidywalności przy 
przygotowywaniu i realizacji 
inwestycji średnioterminowych, 
okres obowiązywania wieloletnich 
ram finansowych (WRF) należy 
określić na siedem lat począwszy 
od dnia 1 stycznia 2021 r.; mając 
na uwadze, że Komisja powinna we 
właściwym czasie opracować 
jednoznaczną propozycję 
określającą metody praktycznego 
wprowadzenia ram finansowych w 
formule 5 + 5 w przyszłości;

Zmiana 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na 
lata 2021–2027
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Zmiana

(9a) Art. 8 TFUE ustanawia zasadę 
uwzględniania aspektu płci we 
wszystkich działaniach UE, co 
wymaga przewidzenia 
odpowiednich zasobów i 
przejrzystości środków 
budżetowych przeznaczonych na 
propagowanie równości kobiet i 
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mężczyzn oraz zwalczanie 
dyskryminacji ze względu na płeć;

Zmiana 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na 
lata 2021–2027
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Zmiana

(10a) Nie później niż do dnia 1 stycznia 
2023 r. Komisja powinna
przedstawić ocenę wdrożenia 
wieloletnich ram finansowych 
wraz z wnioskami w sprawie 
obowiązkowej rewizji z 
zastosowaniem specjalnej 
procedury obejmującej wiążący 
harmonogram zapewniający pełne 
zaangażowanie Parlamentu.

Zmiana 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na 
lata 2021–2027 
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Zmiana

(14) Konieczne jest wprowadzenie 
przepisów określających ogólne 
zasady współpracy 
międzyinstytucjonalnej w 
procedurze budżetowej.

(14) Konieczne jest wprowadzenie 
przepisów określających ogólne 
zasady współpracy 
międzyinstytucjonalnej w 
procedurze budżetowej z 
poszanowaniem uprawnień 
budżetowych instytucji 
określonych w traktatach.

Zmiana 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na 



PE625.593v02-00 8/10 AD\1165379PL.docx

PL

lata 2021–2027
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Zmiana

Art. 3a (nowy) 
Sporządzanie budżetu z uwzględnieniem 

aspektu płci

Parlament Europejski, Rada i Komisja 
uwzględniają perspektywę płci na 
wszystkich szczeblach procesu 
budżetowego na każdy odnośny rok 
budżetowy oraz restrukturyzują dochody i 
wydatki w celu promowania 
równouprawnienia płci.

Zmiana 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na 
lata 2021–2027 
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Zmiana

Artykuł 16  
Śródokresowy przegląd WRF

Przed dniem 1 stycznia 2024 r. Komisja 
przedstawia przegląd funkcjonowania 
WRF. Przeglądowi towarzyszą
w stosownych przypadkach odpowiednie 
wnioski.

Artykuł 16
Śródokresowa rewizja WRF

Nie później niż do dnia 1 stycznia 2023 r. 
Komisja przedstawia ocenę wdrożenia 
wieloletnich ram finansowych wraz z 
wnioskami w sprawie obowiązkowej 
rewizji.

Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą 
ustawodawczą ustanowioną w art. 312 
TFUE i po uzyskaniu zgody Parlamentu 
Europejskiego, dokonuje przeglądu 
niniejszego rozporządzenia.
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