
 

AD\1105389PL.docx  PE587.434v02-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Parlament Europejski 
2014-2019  

 

Komisja Budżetowa 
 

2014/2248(INI) 

28.9.2016 

OPINIA 

Komisji Budżetowej 

dla Komisji Spraw Konstytucyjnych 

w sprawie ewentualnych zmian i dostosowań w obecnej strukturze 

instytucjonalnej Unii Europejskiej 

(2014/2248(INI)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: José Manuel Fernandes 

 



 

PE587.434v02-00 2/5 AD\1105389PL.docx 

PL 

PA_NonLeg 

 

 

 

 



 

AD\1105389PL.docx 3/5 PE587.434v02-00 

 PL 

WSKAZÓWKI 

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. podkreśla, że wyzwania wskazane w strategii „Europa 2020” utrzymują się i 

prawdopodobnie będą nasilać się w nadchodzących latach; wskazuje w szczególności na 

nadrzędny priorytet związany z inteligentnym, trwałym wzrostem gospodarczym 

sprzyjającym włączeniu społecznemu oraz ustalone cele w zakresie zatrudnienia, 

innowacji, kształcenia, włączenia społecznego oraz klimatu i energii; 

2. jest zdania, że aby osiągnąć cele strategii „Europa 2020” oraz skutecznie stawić czoła 

aktualnym i nowym wyzwaniom, Unia musi dysponować budżetem proporcjonalnym do 

misji, której realizacji się od niej oczekuje; uważa, że obecny budżet UE na poziomie 1 % 

PKB 28 państw członkowskich jest niewystarczający do osiągnięcia tych celów; 

3. jest przekonany, że w ramach budżetu UE konieczne jest stworzenie systemu faktycznych 

zasobów własnych, którego zasadami przewodnimi powinno być uproszczenie, 

sprawiedliwość i przejrzystość; przypisuje priorytetowe znaczenie pracom grupy 

wysokiego szczebla ds. zasobów własnych i oczekuje od niej terminowych, skutecznych i 

ambitnych wniosków; uważa, że taki system powinien spowodować zmniejszenie udziału 

wkładów opartych na DNB w budżecie UE, aby wyeliminować podejście państw 

członkowskich zakładające tzw. należyty zwrot („juste retour”); nalega w tym kontekście 

na stopniowe zniesienie wszelkich form rabatów; 

4. podkreśla, że budżet UE musi być prosty, jasny i łatwo zrozumiały dla obywateli UE, a 

także skoordynowany z budżetami krajowymi; uważa, że muszą to być podstawowe 

zasady zarówno w przypadku wydatków z budżetu UE, jak i dochodów; 

5. apeluje o kampanię informacyjną, dzięki której obywatele całej Europy wiedzieliby 

więcej o budżecie UE, a przez to byliby świadomi sposobów wydawania pieniędzy i 

zmian w budżecie, które mogą ich dotyczyć; 

6. przypomina o licznych wnioskach popierających ustanowienie jednej siedziby Parlamentu 

Europejskiego z uwagi na symboliczną wartość takiego kroku oraz na faktyczną 

oszczędność środków, jaką można byłoby uzyskać dzięki takiemu rozwiązaniu; 

7. uważa, że wieloletnie ramy finansowe (WRF) powinny umożliwiać maksymalną 

elastyczność w celu reagowania na kryzysy i zmieniające się priorytety polityczne; w tym 

względzie podkreśla, że konieczny jest ambitny śródokresowy przegląd WRF na lata 

2014–2020; zaznacza w tym kontekście konieczność udostępnienia w budżecie wszelkich 

dochodów nadzwyczajnych wynikających z anulowania zobowiązań w ramach budżetu 

UE lub z grzywien z tytułu naruszenia zasad konkurencji; 

8. zauważa, że budżet UE jest często wykorzystywany do finansowania nadzwyczajnych 

potrzeb lub nowych priorytetów politycznych, których nie przewidywano w czasie 

przyjmowania WRF; podkreśla, że zobowiązania UE powinny być jednak wypełniane i że 

wszelkie nowe inicjatywy i potrzeby nie powinny być finansowane ze szkodą dla 

istniejących programów i polityk UE; uważa, że stosownie do okoliczności powinny być 
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w tym celu uruchamiane specjalne instrumenty WRF, które powinny być wyliczane ponad 

pułapami WRF zarówno po stronie zobowiązań, jak i po stronie środków na płatności; 

9. zwraca uwagę na konieczność przestrzegania zasady jedności budżetu i jest 

zaniepokojony obserwowanym od niedawna odchodzeniem od metody wspólnotowej na 

rzecz międzyrządowych procesów decyzyjnych, czego przykładem jest tworzenie poza 

budżetem UE instrumentów pomocniczych w trybie ad hoc, takich jak fundusze 

powiernicze; podkreśla konieczność zapewnienia parlamentarnej kontroli nad wszystkimi 

wydatkami UE; 

10. zaznacza, że do przyjęcia rozporządzenia w sprawie WRF należy zastosować zwykłą 

procedurę ustawodawczą, aby dostosować je do procedur decyzyjnych dotyczących 

niemal wszystkich wieloletnich programów UE, łącznie z odnośnym przydziałem 

środków, a także do budżetu UE; wyraża przekonanie, że procedura zgody pozbawia 

Parlament Europejski uprawnień decyzyjnych, które posiada on w odniesieniu do 

przyjmowania budżetów rocznych, natomiast zasada jednomyślności w Radzie oznacza, 

że aby uniknąć weta pojedynczego państwa członkowskiego, porozumienie odzwierciedla 

najmniejszy wspólny mianownik. 
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