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WSKAZÓWKI 

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

Cele wieloletnich ram finansowych 

1. zwraca uwagę, że wieloletnie ramy finansowe należy planować w oparciu o kwoty 

mogące zagwarantować strategiczny wzrost gospodarczy, zwiększenie europejskiej 

wartości dodanej i wzmocnienie gospodarki UE, a także sprawić, że społeczeństwa będą 

bardziej proeuropejskie; podkreśla, że budżet UE powinien być czytelny i przejrzysty; 

Dostosowanie cyklu budżetowego i cyklu strategicznego 

2. zauważa, że siedmioletni okres obowiązywania wieloletnich ram finansowych nie jest 

zsynchronizowany z pięcioletnimi mandatami Parlamentu i Komisji ani też nie jest 

zgodny z 10-letnim cyklem planowania strategicznego Unii Europejskiej i strategią 

„Europa 2020”; uważa, że ten brak synchronizacji może osłabiać legitymację 

demokratyczną Unii i skuteczność jej zarządzania politycznego, zwłaszcza że mogą 

wystąpić okoliczności, w których Parlament i Komisja będą związane porozumieniami w 

sprawie celów politycznych i finansów, zawartymi w poprzednim okresie ramowym; 

podkreśla, że taka sytuacja może stworzyć wrażenie, iż wybory europejskie mają 

niewielką wagę w kontekście długoterminowego planowania budżetowego i 

strategicznego; 

3. ponownie podkreśla swoje stanowisko, zgodnie z którym okres obowiązywania 

wieloletnich ram finansowych należy skrócić z siedmiu do pięciu lat, aby dostosować go 

do okresu sprawowania mandatów politycznych przez Parlament i Komisję1 bez zagrożeń 

dla realizacji bieżących programów i zarządzania nimi, a także określić strategię 

dotyczącą programów długoterminowych na okres pięciu lat oraz kolejnych pięciu lat z 

obowiązkową rewizją śródokresową; zaznacza, że w 2020 r. pojawi się szansa na 

dostosowanie długoterminowego cyklu strategicznego do cyklu budżetowego, w związku 

z czym zdecydowanie zaleca wykorzystanie tej możliwości; uważa, że Komisja powinna 

również przeanalizować możliwość wprowadzenia programu kroczącego, w którym 

wszystkie wieloletnie ramy finansowe – choć trwałyby tak samo długo jak obecnie – 

pokrywałyby się częściowo z poprzednimi, a to z myślą o tym, że pokrywanie się 

wieloletnich ram finansowych może pomóc złagodzić naturalnie występujące okresy 

aktywności i przestojów; 

Kompleksowy przegląd wydatków UE 

4. zaznacza, że Europejski Trybunał Obrachunkowy w swoich sprawozdaniach rocznych i 

                                                 
1  Zob. ust. 73 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przygotowania powyborczej 

rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 – wkład Parlamentu przed wnioskiem Komisji (teksty 

przyjęte, P8_TA(2016)0309) oraz ust. 5 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania 

budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2015, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze (teksty przyjęte, 

P8_TA(2017)0143). 
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specjalnych1 zwracał uwagę na wiele przypadków, gdy wydatki UE można by zaplanować 

bardziej strategicznie i osiągnąć lepsze wyniki; ubolewa w związku z tym, że środków 

przydzielanych na większe programy i systemy wydatków często nie dostosowywano do 

celów politycznych określonych w dziesięcioletnim cyklu planowania strategicznego, co 

mogło przynosić rezultaty przeciwne do zamierzonych; 

5. wzywa Komisję, by przedstawiając wniosek dotyczący wieloletnich ram finansowych na 

okres po 2020 r., dołączyła do niego szczegółowy zarys strategicznych priorytetów, 

zgodnie z którym opracowuje się projekt wieloletnich ram finansowych; podkreśla, że 

priorytety te powinny być przedmiotem rozważań podczas opracowywania kompleksowej 

strategii „Europa 2030”, którą Parlament podda dogłębnej analizie przed przyjęciem przez 

Radę pakietu dotyczącego wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r.; 

6. zwraca się do Komisji, aby przed opracowaniem projektu nowych wieloletnich ram 

finansowych przeprowadziła dokładny i kompleksowy przegląd wydatków oraz oceniła 

zakres, w jakim: 

– alokacja zasobów w budżecie UE odzwierciedla strategiczne priorytety UE oraz 

możliwości wypracowania wartości dodanej, w szczególności w obszarach polityki, w 

przypadku których wykazano, że pochłaniają one dużo zasobów, choć pełnią jedynie 

funkcje redystrybucyjne, takich jak polityka spójności i wspólna polityka rolna, jak 

również w ostatnio priorytetowych obszarach polityki, w przypadku których okazało 

się, że nie dysponują one dostatecznymi środkami budżetowymi w zmieniających się 

okolicznościach, takich jak polityka imigracyjna i działania zewnętrzne; 

– programy i systemy UE przyczyniają się do realizacji strategicznych priorytetów, 

przynoszą korzyści współmierne do kosztów oraz pozwalają ograniczać ryzyko 

nieprawidłowości, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Europejski Trybunał 

Obrachunkowy w dokumencie informacyjnym z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie 

śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych na lata 2014–20202; 

– różne programy i systemy UE współdziałają w sposób spójny, szczególnie w 

obszarach, w których niejednoznaczne cele lub sposoby wdrożenia mogą prowadzić 

do sprzecznych rezultatów i wydatkowania środków w sposób nieprzynoszący 

optymalnych wyników; 

– niektóre programy nie wykazały się skutecznością ani wartością dodaną, aby podjąć 

decyzję o zaniechaniu tych programów i promowaniu innych, których rzeczywista 

wartość dodana jest bezsprzeczna; 

7. ponadto zwraca się do Komisji, aby przed sporządzeniem wniosku dotyczącego nowych 

wieloletnich ram finansowych przeprowadziła analizę porównawczą kosztów wdrażania 

dotacji i zwrotnego wsparcia finansowego – głównie za pośrednictwem instrumentów 

finansowych – w odniesieniu do okresu 2014–2020 w celu ustalenia rzeczywistego 

poziomu tych kosztów, zgodnie z zaleceniem zawartym w sprawozdaniu specjalnym 

                                                 
1  Zob. np. sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 4, 8, 19 i 23 z 2016 r. 
2 Zob. pkt 55. 
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Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 19/20161; 

8. apeluje do Komisji o staranne uwzględnienie wyników przeglądu wydatków podczas 

sporządzania projektu wieloletnich ram finansowych oraz opracowywania kompleksowej 

strategii „Europa 2030”; w tym kontekście domaga się od Komisji zagwarantowania 

wiarygodności mechanizmów administracyjnych i mechanizmów kontroli na wszystkich 

szczeblach oraz na wszystkich etapach ram budżetowych UE, a także możliwości 

efektywnego wykrywania nadużyć i nieprawidłowości oraz zapobiegania im; wzywa 

Komisję, by przyjęła podejście zasadzające się na ocenie opartej na ryzyku, w ramach 

którego to podejścia zasoby przeznaczone na kontrolę można by w większej mierze 

ukierunkować na regiony i obszary polityki, w których stwierdzono większe ryzyko 

wystąpienia nieprawidłowości; 

Elastyczność wedle celów i pojawiających się priorytetów 

9. zwraca uwagę, że polityka Unii może mieć różne cele krótko-, średnio- i długoterminowe, 

których osiąganie niekoniecznie może być określone w jednych wieloletnich ramach 

finansowych; uważa, że należy zwrócić uwagę na uzyskanie nowej równowagi między 

formułowaniem programów politycznych, realizacją polityki a potrzebami ram 

finansowych; 

10. wzywa Komisję, by zbadała możliwość wprowadzenia faktycznej elastyczności 

budżetowej w odniesieniu do celów politycznych, w szczególności poprzez ustanowienie 

kroczącego programu budżetowego z pięcioletnim horyzontem planowania, klauzuli 

rewizji według celów i obszarów polityki, jak również kroczącego programu oceny; 

przewiduje większą wewnętrzną elastyczność między działami i latami, aby umożliwić 

maksymalne wykorzystanie nowych pułapów wieloletnich ram finansowych; 

11. zaznacza, że w trakcie obecnego okresu obowiązywania wieloletnich ram finansowych 

UE może stanąć przed wieloma nowymi wyzwaniami; wzywa Komisję do zapewnienia 

elastyczności w planowaniu budżetowym, aby móc sprawniej radzić sobie z 

nieoczekiwanie zmieniającymi się okolicznościami; w tym kontekście uważa, że nadal 

należy podejmować odpowiednie środki nadzwyczajne w koordynacji z innymi 

działaniami w celu łagodzenia kryzysów w Europie, zwłaszcza w dziedzinie rolnictwa i 

migracji, przy czym należy również wdrożyć środki gwarantujące pełne poszanowanie 

roli Parlamentu we wdrażaniu i przyjmowaniu wieloletnich ram finansowych oraz 

zapobiegające stanowieniu przez Radę bez zgody Parlamentu; 

12. przypomina obawę Parlamentu, że złożoność finansowa wynikająca z wzajemnych 

oddziaływań ponad tysiąca instrumentów inżynierii finansowej i funduszy powierniczych 

oraz licznych mechanizmów finansowych wspierających politykę Unii, które nie są ujęte 

w bilansie Unii, stanowi główny powód, dla którego demokratyczna rozliczalność za 

miriady budżetów może być niemożliwa; dodatkowo do uproszczenia miriad budżetów 

apeluje o zwiększenie elastyczności w zakresie międzysektorowego korzystania z różnych 

instrumentów finansowych, aby wyeliminować przeszkodę, jaką stanowią ograniczające 

uregulowania, w rezultacie uniemożliwiające odbiorcom czerpanie korzyści z wielu 

                                                 
1  Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 19/2016 pt. „Wykonywanie budżetu 

UE za pośrednictwem instrumentów finansowych – wnioski na przyszłość z okresu programowania 2007–

2013”.  
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programów na rzecz projektów o zbieżnych celach; 

13. przypomina swój apel o włączenie Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu UE, aby 

móc lepiej kontrolować podstawowe przyczyny nadmiernej migracji i zaradzić im w 

zgodzie z unijną polityką i strategiami, wykorzystując w tym celu narzędzia i metody 

wywodzące się z kompetencji budżetowych Unii; uważa, że wspólnym europejskim 

wyzwaniom w polityce rozwoju można lepiej sprostać za sprawą wspólnego zarządzania z 

budżetu UE; 

Dobrze uzasadnione potrzeby i europejska wartość dodana 

14. zgadza się z sugestią Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, zawartą w jego 

dokumencie informacyjnym w sprawie śródokresowego przeglądu wieloletnich ram 

finansowych na lata 2014–2020, według której lepiej jest określić czas trwania 

programów i systemów w oparciu o potrzeby polityczne i potrzeby obywateli, a nie na 

podstawie długości okresu planowania finansowego1; 

15. zaznacza, że przed ustaleniem wydatków państwa członkowskie i Komisja powinny mieć 

możliwość przedstawienia gruntownie uzasadnionych potrzeb w zakresie finansowania 

unijnego oraz określenia celów i wyników, które mają zostać osiągnięte, a także 

podkreśla, jak ważne jest uwzględnianie rzeczywistych potrzeb obywateli w ramach 

zintegrowanego podejścia terytorialnego; wzywa Komisję do wyraźnego zdefiniowania 

kryteriów europejskiej wartości dodanej, aby uniknąć ewentualnych niejasności przy 

podejmowaniu decyzji dotyczących wydatków UE; ponadto podkreśla, że przed każdą 

decyzją budżetową należy przestrzegać zasad skuteczności, efektywności i należytego 

zarządzania finansami; 

16. uważa, że regiony, które składają sprawozdania na temat swojego budżetu, stosując 

europejskie standardy rachunkowości sektora publicznego, najlepiej stosują się do 

wymogów UE w zakresie przejrzystości; wskazuje ponadto, że sprawozdawczość oparta 

na zasadzie podwójnej rachunkowości powinna we wzorcowy sposób prowadzić do 

odciążenia regionów i instytucji wspierających w zakresie obowiązków sprawozdawczych 

wobec Komisji; postuluje, aby w ramach kolejnej zachęty wdrażanie i bieżące 

dostosowywanie standardów rachunkowości sektora publicznego było współfinansowane 

przez UE; 

17. zachęca Komisję do dalszego wzmacniania i usprawniania struktury i składu wydatków 

UE na politykę spójności, aby skutecznie stawić czoła dysproporcjom i rozłamom między 

obszarami miejskimi a wiejskimi oraz różniącymi się państwami członkowskimi, 

odwrócić procesy pogłębiania się rozbieżności oraz przezwyciężyć fragmentację i 

zapewnić stabilny rozwój UE w przyszłości jako demokratycznej, silnej i spójnej 

wspólnoty; ponownie podkreśla swoje stanowisko, że dodatkowe priorytety polityczne 

powinny iść w parze z dodatkowymi środkami finansowymi, a nie być finansowane z 

uszczerbkiem dla istniejących unijnych strategii politycznych; uważa, że w ramach 

polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej nadal można wspierać regiony 

słabiej rozwinięte i lepszą współpracę transgraniczną, ale zachęca Komisję, by nie 

udzielała jedynie wsparcia finansowego o charakterze wyłącznie redystrybucyjnym, lecz 

aby z myślą o rzeczywistych potrzebach obywateli skupiła się jeszcze bardziej na rozwoju 

                                                 
1  Zob. pkt 39 i 40. 
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i modernizacji wzrostu gospodarczego, innowacjach, mobilności, zmianie klimatu, 

zabezpieczaniu terenów, aby chronić je przed katastrofami spowodowanymi przez 

człowieka i klęskami żywiołowymi, transformacji sektora energetycznego i transformacji 

w dziedzinie środowiska oraz na terytorialnym oddziaływaniu unijnych strategii 

politycznych, stosując przy tym takie same kryteria dla całej UE; zwraca również uwagę, 

że podejście ukierunkowane na konkretne obszary generuje europejską wartość dodaną, a 

także wartość dla obywateli UE i ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celu, jakim jest 

inteligentna i zrównoważona Europa sprzyjająca włączeniu społecznemu, ponieważ 

zapewnia elastyczność w formułowaniu spójnych odpowiedzi na różnorodne potrzeby 

terytorialne bez szkody dla ukierunkowania tematycznego polityki UE; 

18. ponawia wezwanie do uproszczenia systemu zarządzania polityką spójności na wszystkich 

szczeblach sprawowania rządów oraz do uproszczenia systemu kontroli, który powinien w 

większym stopniu opierać się na współzależności i współpracy między różnymi 

instytucjami audytowymi w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych; jest zdania, że 

gospodarcza, społeczna i terytorialna polityka spójności Unii powinna być bardziej 

ukierunkowana na konkretne potrzeby poszczególnych regionów, aby wyeliminować ich 

rzeczywiste słabości i rozwinąć ich mocne strony; 

19. zwraca uwagę, że dotychczasowy rozwój beneficjentów polityki spójności powinien być 

uwzględniany w większym stopniu przy rozdziale funduszy UE; wzywa Komisję do 

przedstawienia zmienionego systemu poziomów współfinansowania projektów w ramach 

polityki spójności, opartego na uznawaniu dotychczasowych osiągnięć i zmniejszeniu 

udziału funduszy UE w obszarach, w których wykazano już postępy; 

20. zaznacza, że potrzebna jest nowa równowaga między, z jednej strony, wspólną polityką 

rolną i polityką spójności, a z drugiej – pozostałymi obszarami polityki wewnętrznej UE i 

wzmocnioną zewnętrzną zdolnością Unii, w tym elementami bezpieczeństwa i obrony; 

zachęca Komisję do uwydatnienia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony przy 

opracowywaniu wniosku w sprawie wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r. 

oraz podczas reformowania i wdrażania instrumentów finansowych UE, takich jak 

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych; popiera ideę dalszej integracji 

europejskiej i konkretne inicjatywy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony; 

21. przypomina swoje uwagi1 na temat niezrównoważonej struktury wydatków na wspólną 

politykę rolną; z zaniepokojeniem zauważa, że 44,7% wszystkich gospodarstw rolnych w 

Unii osiągnęło roczny dochód poniżej 4000 EUR; z jeszcze większym zaniepokojeniem 

zauważa, że średnio 80% beneficjentów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej 

polityki rolnej otrzymało ok. 20% płatności i zaleca, by Komisja ustaliła limit płatności w 

ramach wspólnej polityki rolnej w celu wyeliminowania tej nieprawidłowości; zaznacza, 

że w czasach zmienności lub kryzysu większe gospodarstwa niekoniecznie potrzebują 

wsparcia stabilizującego dochody rolne w takim samym zakresie jak gospodarstwa 

mniejsze, ponieważ często korzystają z korzyści skali, które mogą zwiększać ich 

odporność; uważa, że systemy finansowania wspólnej polityki rolnej mogłyby bardziej 

koncentrować się na rolnikach borykających się ze szczególnymi ograniczeniami, 

mianowicie na rolnikach prowadzących działalność w małych gospodarstwach rolnych, na 

                                                 
1  Zob. ust. 207 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawierającej uwagi stanowiące 

integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej 

na rok budżetowy 2015, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze (teksty przyjęte, P8_TA(2016)0143). 
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obszarach położonych w niekorzystnych warunkach klimatycznych i geograficznych oraz 

w regionach słabo zaludnionych; 

22. wzywa Komisję, by w ramach refleksji nad uproszczoną i zmodernizowaną wspólną 

polityką rolną narzuciła inne ukształtowanie polityki lub inny model dystrybucji płatności 

bezpośrednich i tym samym wprowadziła lepszy sposób przekierowywania funduszy 

publicznych na cele rolnośrodowiskowe i związane z działaniami w dziedzinie klimatu; 

podkreśla jednak konieczność zapewnienia równoważącej rekompensaty finansowej w 

celu pokrycia kosztów utrzymania wysokich standardów zdrowotnych i środowiskowych 

w produkcji żywności oraz wysokich kosztów produkcji związanych z niekorzystnymi 

warunkami klimatycznymi na niektórych obszarach geograficznych, ponieważ rolnicy w 

Europie często zmagają się z globalną konkurencją; 

Jak położyć kres zobowiązaniom pozostającym do spłaty – skutki braku rzeczywistej oceny i 

skutecznej zdolności budżetowej 

23. głęboko ubolewa z powodu utrzymującego się wysokiego poziomu zobowiązań 

pozostających do spłaty, z jednej strony wynikającego z opóźnień w składaniu wniosków 

o płatność przez państwa członkowskie, z drugiej zaś spowodowanego znacznym 

opóźnieniem w proponowaniu programów przez Komisję; zaznacza, że okoliczność ta 

uniemożliwia skuteczną ocenę i przegląd wykonania budżetu zarówno w połowie okresu 

programowania, jak i na koniec tego okresu; ubolewa, że ogranicza to zdolność władzy 

budżetowej do prognozowania; w szczególności ubolewa, że kwota zobowiązań 

pozostających do spłaty znacznie wzrosła do końca 2016 r., dochodząc do 238 mld EUR, 

a wzrost ten w porównaniu z kwotą za 2015 r. – ponad 21 mld EUR – był dwukrotnie 

większy niż początkowe szacunki; 

24. zaznacza, że sytuacja ta wynika głównie z bardzo niskiego poziomu składania wniosków 

o płatność przez państwa członkowskie na okres 2014–2020 i podkreśla, że może to 

obniżyć skuteczność europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; zwraca się 

do Komisji o przeanalizowanie pierwotnych przyczyn opóźnień w składaniu wniosków o 

płatność przez państwa członkowskie, w szczególności o ponowne zbadanie globalnej 

architektury funduszy strukturalnych w celu przyspieszenia procesu obejmującego 

programowanie UE, monitorowanie przez Komisję i wdrażanie przez organy państw 

członkowskich; 

25. wzywa Komisję do zakwestionowania wartości dodanej reguł n+2 i n+3 w płatnościach 

funduszy strukturalnych oraz do przedstawienia wniosku zakładającego, że do końca 

okresu programowania państwa członkowskie mają obowiązek zwrócić nieaktywne 

fundusze strukturalne do budżetu UE; 

Budżet oparty na wynikach – ramy określające wartości graniczne 

26. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o znaczne unowocześnienie i zmianę 

budżetu UE zgodnie z zasadami budżetowania opartego na wynikach – którego skutki 

społeczne są również poddawane ocenie i zawsze brane pod uwagę – aby dostosować ten 

budżet do nowych priorytetów uzgodnionych na szczeblu UE–27 oraz wspierać funkcję 

stabilizacji fiskalnej dla strefy euro przy wykorzystaniu zasobów własnych; 

27. uważa, że wszelkie propozycje nowych zdolności budżetowych przeznaczonych w 
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szczególności dla państw członkowskich ze strefy euro należy opracowywać w unijnych 

ramach oraz poddać demokratycznej kontroli i rozliczalności za pośrednictwem 

istniejących instytucji, a wszelką pomoc finansową w ramach tych zdolności należy 

uzależnić od wdrożenia uzgodnionych reform strukturalnych; 

28. domaga się, aby celem budżetu UE było osiągnięcie celów politycznych określonych w 

strategii politycznej UE i odzwierciedlonych w działach wieloletnich ram finansowych, w 

których to ramach należy przedstawić linie budżetowe, przegrupowując je według 

oświadczeń programowych ukierunkowanych na te cele, a nie według wymienionych 

działań; zachęca Komisję do opracowania bardziej zintegrowanego podejścia do kwestii 

wykorzystywania różnych linii budżetowych i funduszy, aby możliwe było podejmowanie 

rzeczywistych wyzwań na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim; podkreśla też, 

że w budżecie UE należy uwzględnić większe nakłady na współpracę; 

29. przypomina, że w rezolucji towarzyszącej absolutorium za 2015 r.6 Parlament zaapelował 

do Komisji o zaproponowanie niezbędnej aktualizacji koncepcji i mechanizmu wdrażania 

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w tym również o uwzględnienie 

sugestii grupy wysokiego szczebla do spraw uproszczeń, w celu wzmocnienia wkładu 

polityki spójności w zwalczanie różnic i nierówności między regionami Unii i państwami 

członkowskimi, a także o wprowadzenie w następnym okresie programowania 

łatwiejszych w zarządzaniu i mierzalnych wskaźników efektywności obejmujących 

również społeczne skutki programów; domaga się, aby wszystkie przyszłe wydatki 

koncentrowały się na programach i instrumentach o udowodnionej unijnej wartości 

dodanej oraz aby wyniki stanowiły kluczowy element wszystkich programów i systemów 

następnej generacji wraz z lepszą równowagą geograficzną, która powinna zapewnić 

sprawiedliwy podział finansowania w całej Europie; 

30. zaznacza, że finanse UE powinny być w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na 

finansowanie nowych priorytetów, takich jak przeciwdziałanie terroryzmowi, zarządzanie 

migracją poprzez skuteczniejsze eliminowanie przyczyn leżących u jej podłoża, poprawa 

integracji dzięki kontrolom granicznym oraz minimalizacja skutków ewentualnej luki 

finansowej spowodowanej wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE; 

31. wzywa Komisję do udoskonalenia swojej strategii informowania obywateli o wartości 

dodanej funduszy UE; 

Jak wypełnić lukę po brexicie – uproszczenie budżetu i wprowadzenie nowych zasobów  

32. uważa, że choć decyzja Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii jest niefortunnym 

wydarzeniem, które będzie miało negatywny wpływ na przyszłość obywateli 

Zjednoczonego Królestwa i pozostałych państw członkowskich, to stwarza również 

okazję do ponownego zdefiniowania i zreformowania politycznych ambicji UE–27 oraz 

potrzebnych narzędzi budżetowych i metod; jest zdania, że w ramach swojej reformy 

budżetowej UE–27 powinna być ambitna i dążyć do utrzymania takiego samego rocznego 

budżetu UE jak w przypadku UE złożonej z 28 państw członkowskich; 

33. uważa, że obszary polityki, które prawdopodobnie najbardziej odczują lukę budżetową 

powstałą wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, należy chronić przed 

poważnymi utrudnieniami, aby zapobiec destabilizacji bieżących ram gospodarczych, 

społecznych czy administracyjnych; w szczególności podkreśla potrzebę zabezpieczenia 
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zasobów Unii w dziedzinie rozwoju gospodarczego, zatrudnienia, spójności społecznej, 

badań naukowych, rozwoju i innowacji w celu umocnienia światowego przewodnictwa 

Unii; w związku z tym apeluje do Komisji o dokładne zbadanie konsekwencji różnych 

scenariuszy brexitu przy okazji opracowywania wniosku dotyczącego wieloletnich ram 

finansowych oraz oceny skutków; 

34. zaznacza jednak, że wypełnianie luki budżetowej nie powinno być ukierunkowane 

głównie na zwiększenie udziału finansowania publicznego, ale na zapewnienie bardziej 

zrównoważonej podstawy finansowej dla wszystkich obszarów polityki oraz 

uruchomienie w możliwie największym stopniu dźwigni finansowej zasobów prywatnych; 

w związku z tym wzywa do zmiany paradygmatu w wydatkach UE oraz do odejścia od 

subsydiowania opartego na dotacjach i przejścia na system w większym stopniu oparty na 

instrumentach finansowych, który jednak również będzie dokładnie uwzględniał zdolności 

i potrzeby finansowe poszczególnych beneficjentów; podkreśla jednak, że zmianę tę 

należy przeprowadzić w sposób niepodważający przejrzystego zarządzania budżetem ani 

środków kontroli budżetowej; 

35. przypomina, że instrumenty finansowe nie nadają się do wszystkich rodzajów interwencji 

w obszarach polityki takich jak polityka spójności; zauważa, że kredyty i pożyczki, 

kapitał własny oraz gwarancje mogą odgrywać rolę uzupełniającą, jednak powinny być 

wykorzystywane z zachowaniem ostrożności, w oparciu o odpowiednie oceny ex ante, a 

dotacje powinny być uzupełniane tylko wówczas, jeżeli takie instrumenty finansowe 

wykazują wartość dodaną i mogą wywoływać efekt dźwigni poprzez przyciąganie 

dodatkowego wsparcia finansowego; 

36. w szczególności podkreśla potrzebę uniknięcia zbędnego i uporczywego obstawania przy 

pułapie w wysokości 1% DNB UE, wprowadzonego w praktyce dla bieżących 

wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, ponieważ pułap ten często ogranicza 

wydatki i znacznie utrudnia zbilansowanie budżetu w obliczu zmieniających się 

okoliczności; zachęca państwa członkowskie, aby w negocjacjach budżetowych 

uwzględniły elastyczność; 

37. zachęca Komisję do przedstawienia konkretnych wniosków dotyczących nowych 

zasobów, które zmniejszyłyby wyłączny udział wkładów krajowych opartych na DNB w 

budżecie UE; zwraca uwagę, że nowy system może położyć kres antyeuropejskiemu 

podejściu rachunkowemu, polegającemu na koncepcji „godziwego zwrotu”, w ramach 

którego to podejścia kładzie się niewspółmierny nacisk na bilans netto poszczególnych 

państw członkowskich i które – niestety – od wielu lat dominuje w debatach budżetowych 

w Radzie; 

38. uważa, że z myślą o wzmocnieniu budżetu UE–27 Komisja w pierwszej kolejności 

powinna zbadać możliwość pobierania opłaty z tytułu emisji CO2 w cenach uprawnień do 

emisji dwutlenku węgla (wykorzystując instrumenty podatkowe lub rynkowe), co byłoby 

zgodne ze stanowiskiem grupy wysokiego szczebla ds. środków własnych, 

przedstawionym w jej sprawozdaniu w sprawie przyszłego finansowania UE1; uważa, że 

taki instrument mógłby również przynieść dodatkową wartość dodaną w Europie, 

                                                 
1  Komisja Europejska, „Future financing of the EU – Final report and recommendations of the High Level 

Group on Own Resources” [„Przyszłe finansowanie UE – sprawozdanie końcowe i zalecenia grupy wysokiego 

szczebla ds. środków własnych”], 4 stycznia 2017 r., s. 41–43. 
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ponieważ opłata może stanowić zachętę do zmiany zachowań konsumentów i 

producentów oraz skutkować mniejszą emisyjnością w przyszłości; uważa jednak, że 

każde unijne rozwiązanie oparte na podatkach powinno być jak najbardziej neutralne dla 

całkowitego obciążenia podatkowego danego państwa członkowskiego i powinno polegać 

na większym wkładzie podmiotów niosących ze sobą ryzyko; zauważa, że opłaty z tytułu 

emisji CO2 powinny uwzględniać aktualne systemy handlu uprawnieniami do emisji, aby 

uniknąć pokrywania się oraz rozbieżności środków i celów; 

39. zachęca Komisję i państwa członkowskie do rozważenia innych zasobów podatkowych 

dostępnych w UE–27, które mogłyby zapewnić większą europejską wartość dodaną w 

niektórych obszarach polityki związanych z ryzykiem, wzmacniając jednocześnie budżet 

UE;  

40. wzywa Komisję, by skorzystała z okazji do reformy budżetu UE i pominęła wszystkie 

mechanizmy rabatowe, ponieważ dzięki temu dla wszystkich państw członkowskich 

powstałaby bardziej rzetelna, sprawiedliwa i zachęcająca struktura budżetowa. 
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