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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie inwestowania w przyszłość – nowych wieloletnich ram finansowych (WRF) na 
rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej 
(2010/2211(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i 
należytego zarządzania finansami1,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 
312, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyszłości 
zasobów własnych Unii Europejskiej2,

– uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w 
sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich3i jej przepisy 
wykonawcze, 

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Przegląd budżetu UE” (COM(2010)700), 

– uwzględniając swoją decyzję z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie powołania 
Komisji Specjalnej ds. Wyzwań Politycznych i Zasobów Budżetowych na rzecz 
Zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r.4,

– uwzględniając wkład, który wniosły austriacki Nationalrat, czeska Izba, duński 
Folkentinget, estoński Riigikogu, irlandzki Oireachtas, Sejm litewski, Sejm łotewski, 
holenderski Tweede Kamer i szwedzki Riksdagen,

– uwzględniając art. 184 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Specjalnej ds. Wyzwań Politycznych i Zasobów 
Budżetowych na rzecz Zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r. oraz opinie Komisji 
Rozwoju, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji 
Rozwoju Regionalnego, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Kultury i 
Edukacji (A7-0000/2011), 

A. mając na uwadze, że Parlament postanowił powołać komisję specjalną o następujących 
zadaniach:

                                               
1Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
2Dz.U. C 27 E z 31.1.2008, s. 214.
3Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.
4Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0225.
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a) określanie priorytetów politycznych Parlamentu w WRF po 2013 r., zarówno pod 
kątem prawodawczym, jak i budżetowym,

b) szacowanie środków finansowych niezbędnych dla Unii do realizacji jej celów i 
prowadzenia polityki w okresie rozpoczynającym się 1 stycznia 2014 r.,

c) określanie długości kolejnych WRF,

d) proponowanie, zgodnie z określonymi priorytetami i celami, struktury przyszłych 
WRF, ze wskazaniem głównych dziedzin aktywności Unii,

e) przedkładanie wytycznych do orientacyjnej dystrybucji środków pomiędzy 
poszczególne kategorie wydatków WRF zgodnie z priorytetami i proponowaną 
strukturą,

f) określanie związku między reformą systemu finansowania budżetu UE 
a przeglądem wydatków, by udzielić Komisji Budżetowej solidnych podstaw do 
negocjowania nowych WRF,

B. mając na uwadze, że komisja specjalna powinna przedstawić ostateczne sprawozdanie, 
zanim Komisja przedłoży propozycje dotyczące następnych WRF,

C. mając na uwadze, że wejście w życie Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę Unii i 
tworzy nowe dziedziny kompetencji, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w 
następnych WRF,

D. mając na uwadze, że wyzwania, w obliczu których stoi Unia i jej obywatele, takie jak 
światowy kryzys gospodarczy, szybki rozwój gospodarek wschodzących, przejście w 
kierunku społeczeństwa wykorzystującego technologie niskoemisyjne, starzenie się 
społeczeństw zagrażające trwałości jej modelu społecznego, zmiana światowego 
rozkładu produkcji i oszczędności na rzecz gospodarek wschodzących, a także 
zagrożenie terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, wymagają zdecydowanej 
reakcji Unii i jej państw członkowskich,

E. mając na uwadze, że obywatele UE stali się bardziej wymagający wobec Unii, a także 
bardziej krytyczni wobec jej działania; oraz mając na uwadze, że społeczne poczucie 
odpowiedzialności za Unię powróci dopiero wówczas, gdy obywatele będą pewni, że 
Unia lepiej służy ich wartościom i interesom,

F. mając na uwadze, że strategia „Europa 2020” powinna pomóc Europie w wyjściu z 
kryzysu silniejszą, dzięki utworzeniu miejsc pracy oraz inteligentnemu i 
zrównoważonemu rozwojowi sprzyjającemu włączeniu społecznemu; mając na uwadze, 
że strategia ta opiera się na pięciu głównych celach Unii dotyczących wspierania 
zatrudnienia, poprawy warunków dla innowacyjności, badań i rozwoju, osiągnięcia 
celów związanych ze zmianą klimatu i energetyką, poprawy poziomu edukacji i 
promowania włączenia społecznego, w szczególności poprzez zmniejszenie ubóstwa,

G. mając na uwadze, że budżet Unii może być silnym czynnikiem warunkującym reformy; 
mając na uwadze, że jego wpływ można spotęgować pod warunkiem zmobilizowania 
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dodatkowych źródeł finansowania prywatnego w celu wsparcia inwestycji, które 
podziałają jako katalizator pomnażający skutki wydatków Unii, 

H. mając na uwadze, że zasada należytego zarządzania finansami jest jedną z 
podstawowych zasad dotyczących wykonywania budżetu Unii; mając na uwadze, że 
wiele państw członkowskich dokonuje trudnych korekt własnych budżetów krajowych; 
mając na uwadze, że należyte zarządzanie finansami – efektywność, skuteczność, 
oszczędność – staje się coraz ważniejsze w wydatkowaniu środków publicznych, 
zarówno na szczeblu Unii, jak i na szczeblu państw członkowskich, 

I. mając na uwadze, że przepisy dotyczące okresowego dostosowywania programów 
wydatków do zmieniających się potrzeb i sytuacji okazały się niewystarczające; mając 
na uwadze, że złożony charakter regulacji i przepisów był jedną z przyczyn 
niedostatecznego niedostatecznych systemów zarządzania i kontroli,

J. mając na uwadze, że pierwsze cztery lata bieżących WRF przyjętych na okres 2007–
2013 jednoznacznie pokazały, że ramy finansowe mają ograniczoną możliwość 
uwzględniania nowych zmian i priorytetów bez zagrożenia dla priorytetów 
dotychczasowych; mając na uwadze, że obecne WRF nie były w stanie szybko 
udźwignąć nowych zobowiązań, takich jak Galileo, ITER, instrument żywnościowy czy 
europejski plan naprawy gospodarczej,

K. mając na uwadze, że obecny system zasobów własnych oparty na wkładach państw 
członkowskich jest niezmiernie skomplikowany i nieprzejrzysty, nie ma w nim 
dostatecznych powiązań z istniejącymi politykami Unii i brakuje mu sprawiedliwości, 
zwłaszcza w przypadku mechanizmów korekty, dla których nie ma już uzasadnienia,

Część I: Główne wyzwania 

1. uważa, że przyszłe wyzwania – demograficzne, związane ze zmianą klimatu czy też 
niedoborem energii – są zbyt duże, aby mogło im samodzielnie sprostać pojedyncze 
państwo członkowskie; jest przekonany, że to w tej dziedzinie Unia jako podmiot, który 
jest czymś więcej niż sumą państw członkowskich, może wykazać swoją wartość;

2. zwraca uwagę, że kryzys i poważne ograniczenia wydatków publicznych utrudniły 
państwom członkowskim dalsze osiąganie zbieżności gospodarczej i społecznej i pełne 
uczestnictwo w rynku wewnętrznym; uważa, że Unia ma zdolności do myślenia w 
kategoriach długoterminowych interesów obywateli UE i działania na ich rzecz, a jej 
działania są mniej ograniczone codziennymi realiami politycznymi, które stoją na 
przeszkodzie długoterminowemu planowaniu;

Tworzenie społeczeństwa opartego na wiedzy

3. zaznacza, że kryzys zwrócił uwagę na wyzwania strukturalne, z którymi zmierzyć 
muszą się gospodarki większości państw członkowskich: produktywność niższa od 
optymalnej, bezrobocie strukturalne, niewystarczająca elastyczność rynku pracy oraz 
nieaktualne umiejętności i niewielki wzrost;

4. przypomina, że przy obecnie panujących tendencjach inwestycyjnych do 2025 r. Azja 
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może znaleźć się na czele rozwoju naukowego i technologicznego kosztem Unii i 
Stanów Zjednoczonych; zwraca uwagę, że pod względem kształcenia na poziomie 
wyższym Unia również pozostaje w tyle, ponieważ jedynie 30 uniwersytetów 
europejskich znajduje się wśród 100 najlepszych uniwersytetów na świecie; podkreśla, 
że Europa pozostaje również w tyle w wyścigu o umiejętności i zwraca uwagę, że do 
2020 r. powstanie 16 milionów miejsc wymagających wysokich kwalifikacji, podczas 
gdy liczba miejsc pracy o zapotrzebowaniu na niskie kwalifikacje obniży się o 12 
milionów;

Wyzwanie demograficzne

5. zdecydowanie stwierdza, że Unia musi stawić czoła wyzwaniu demograficznemu; 
zwraca uwagę, że mniejsza liczba osób pracujących w połączeniu z większym 
procentem emerytów będzie wywierać dodatkową presję na jej system opieki społecznej 
i konkurencyjność gospodarczą;

Wyzwania związane z klimatem i zasobami

6. ostrzega, że wzrost liczby ludności z 6 do 9 miliardów na świecie zwiększy 
ogólnoświatową konkurencję o zasoby naturalne i wywrze dodatkową presję na 
środowisko naturalne; zwraca uwagę, że do 2050 r. zapotrzebowanie na żywność 
prawdopodobnie wzrośnie o 70 % oraz że nieefektywna gospodarka surowcami naraża 
obywateli na szkodliwe i kosztowne gwałtowne wahania cen, co zagraża 
bezpieczeństwu gospodarczemu i przyczynia się do zmiany klimatu;

7. zwraca uwagę na coraz większe ogólnoświatowe zużycie energii oraz na pewny wzrost 
uzależnienia od importu energii – do 2050 r. Unia będzie importować prawie dwie 
trzecie potrzebnej jej energii; ostrzega, że takie problemy jak wahania cen i niepewność 
zaopatrzenia zostaną spotęgowane przez niestabilność polityczną w krajach bogatych w 
zasoby energetyczne;

Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne oraz wolności osobiste

8. wyraża pogląd, że globalizacja zwiększyła poczucie zagrożenia, ponieważ zlikwidowała 
granice między wewnętrznymi a zewnętrznymi formami bezpieczeństwa; jest 
przekonany, że w związku z tym próby sprostania wyzwaniom XXI w. w zakresie 
bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wolności osobistych, wymagają 
działań globalnych i przewidujących, które może zapewnić jedynie podmiot o takiej 
wielkości jak Unia;

Europa na świecie – stawanie się podmiotem asertywnym

9. jest przekonany, że Unia, jako potęga polityczna, gospodarcza i handlowa, musi 
odgrywać swoją pełną rolę na arenie międzynarodowej; przypomina, że Traktat z 
Lizbony zapewnia nowe narzędzia umożliwiające lepsze naświetlanie interesów 
europejskich na tej arenie;podkreśla, że Unia będzie wnosić dodatkową wartość na 
arenie światowej i wpływać na ogólnoświatowe decyzje polityczne, wyłącznie jeśli 
będzie działać zbiorowo; domaga się, aby silniejszej reprezentacji zewnętrznej z 
konieczności towarzyszyła silniejsza koordynacja wewnętrzna;
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Zapewnienie dobrych rządów

10. jest przekonany, że zwiększenie poczucia społecznej odpowiedzialności za Unię winno 
stać się motywacją do zbiorowego działania; uważa, że „dobre rządy” są zdecydowanie 
najpotężniejszym środkiem, którym dysponuje Unia, aby zapewnić nieprzerwane 
zaangażowanie obywateli i ich poczucie obowiązku;

Część II: Optymalizacja działań – rola budżetu europejskiego

Europejska wartość dodana i koszt braku jednej Europy

11. podkreśla, że wydatki UE, dzięki gromadzeniu wspólnych zasobów i ekonomii skali, 
mogą tworzyć europejską wartość dodaną, przyczyniając się tym samym do bardziej 
skutecznego osiągania uzgodnionych celów politycznych i obniżając wydatki krajowe;

12. uważa, że równolegle do prowadzonej przez parlamenty krajowe kontroli stosowania 
zasady pomocniczości, przewidzianej w Traktacie z Lizbony, w przypadku każdego 
wniosku ustawodawczego mającego znaczenie dla budżetu należy prowadzić ocenę 
europejskiej wartości dodanej; zdecydowanie stwierdza jednak, że w ocenie 
europejskiej wartości dodanej trzeba stosować podejście wykraczające poza podejście 
uproszczone oraz że w ramach oceny politycznej trzeba badać, czy planowane działanie 
efektywnie przyczyni się do osiągnięcia wspólnych celów UE i stworzy unijne dobra 
publiczne;

13. podkreśla, że europejską wartość dodaną można wytworzyć nie tylko dzięki wydatkom, 
lecz również prawodawstwu europejskiemu i koordynacji polityk krajowych; podkreśla, 
że w przypadku poszczególnych interwencji trzeba ocenić właściwy dobór środków 
politycznych w zakresie prawodawstwa, koordynacji i wydatków;

14. zwraca uwagę na zobowiązanie Komisji do rozpoczęcia całościowej analizy kosztów 
„braku jednej Europy” dla państw członkowskich i budżetów krajowych; wzywa 
Komisję do opublikowania tego sprawozdania w stosownym czasie, aby umożliwić jego 
uwzględnienie w procesie negocjowania następnych WRF;

15. ponownie stwierdza, że potrzebna jest poprawa koordynacji między budżetem 
europejskim a budżetami krajowymi; uważa, że nowy mechanizm koordynacji polityki 
gospodarczej i budżetowej (tzw. europejski okres oceny) będzie istotnym narzędziem 
służącym osiągnięciu synergii budżetu UE i budżetów krajowych;

Efektywny budżet

16. uważa, że zasada europejskiej wartości dodanej powinna zostać wykorzystana jako 
wyznacznik przyszłych decyzji określających priorytety w wydatkach, natomiast 
realizacja różnych polityk i działań powinna odbywać się z uwzględnieniem zasady 
efektywnego i skutecznego wykorzystywania środków;

17. podkreśla, że w celu osiągnięcia optymalnych wyników pod względem wzrostu i rozwoju 
w praktyce, priorytetowo należy potraktować poprawę synergii i integrację różnych 
sektorów, rozwój polityk ukierunkowanych na wyniki, wykorzystanie uwarunkowań, a w 
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stosownych przypadkach czynniki warunkujące powodzenie i wskaźniki rezultatu;

Wykorzystanie budżetu jako dźwigni inwestycji

18. uważa, że w kontekście znacznych ograniczeń finansów publicznych do pozyskania 
znacznych kwot inwestycji potrzebnych do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” 
konieczne będzie pozyskanie dodatkowego kapitału; podkreśla w szczególności 
potrzebę zmaksymalizowania oddziaływania funduszy UE poprzez pozyskiwanie, 
łączenie i wykorzystywanie publicznych i prywatnych środków finansowych na 
infrastrukturę i duże projekty leżące w interesie Europy;

19. zwraca uwagę na rozwój zinstytucjonalizowanych partnerstw publiczno-prywatnych w 
Unii od lat 90. XX w., między innymi w sektorze transportu, w przypadku budynków 
publicznych i sprzętu publicznego oraz ochrony środowiska naturalnego, jako form 
współpracy między władzami publicznymi a sektorem prywatnym mającej na celu 
poprawę tworzenia infrastruktury i świadczenia strategicznych usług publicznych;
wyraża jednak zaniepokojenie problemem zobowiązań warunkowych oraz kosztów 
gospodarczych i społecznych ponoszonych przez partnerstwa publiczno-prywatne, które 
zakończyły się niepowodzeniem;

20. zwraca uwagę na wcześniejsze, zasadniczo pozytywne doświadczenia w zakresie 
wykorzystywania innowacyjnych instrumentów finansowych, w tym łączenia dotacji i 
pożyczek oraz mechanizmów podziału ryzyka, takich jak instrument gwarancji 
kredytowej dla projektów transeuropejskiej sieci transportowej, mechanizm 
finansowania opartego na podziale ryzyka i instrumenty polityki spójności (JEREMIE, 
JESSICA, JASPERS i JASMINE), aby osiągnąć konkretny cel polityki; uważa, że Unia 
powinna podjąć działania w celu rozszerzenia systemu innowacyjnego finansowania po 
dokonaniu dokładnej oceny potrzeb w zakresie inwestycji publicznych i prywatnych;
wzywa zatem do znacznego wzmocnienia ram regulacyjnych, budżetowych i 
operacyjnych tych mechanizmów w celu zapewnienia ich skuteczności pod względem 
wspierania inwestycji i właściwego wykorzystywania zasobów UE oraz 
zagwarantowania odpowiedniego monitorowania, sprawozdawczości i 
odpowiedzialności;

21. uznaje, że kryzys finansowy zniechęcił inwestorów prywatnych do finansowania 
projektów UE i ukazał potrzebę odbudowania wystarczającego zaufania, aby duże 
projekty inwestycyjne mogły pozyskać potrzebne im wsparcie; podkreśla, że wsparcie z 
budżetu UE będzie potrzebne do pozyskania i wykorzystania funduszy prywatnych na 
rzecz projektów leżących w interesie UE, zwłaszcza projektów, które nie są uważane za 
opłacalne handlowo;

22. w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę wprowadzenia obligacji 
projektowych w ramach strategii „Europa 2020” jako mechanizmu podziału ryzyka 
wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), który zapewnia dodatkowe 
wsparcie z budżetu UE dla przedsiębiorstw emitujących obligacje w celu sfinansowania 
zakrojonych na szeroką skalę projektów i programów infrastrukturalnych; wzywa 
Komisję do przedstawienia pełnego wniosku dotyczącego obligacji projektowych UE, 
opartego na doświadczeniach w zakresie stosowania wspólnych instrumentów UE i 
EBI, oraz do uwzględnienia jasnych i przejrzystych kryteriów dotyczących 
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kwalifikowalności i wyboru projektów; 

Zapewnienie należytego zarządzania finansami

23. uważa, że poprawa realizacji i jakości wydatków powinna być główną zasadą 
stanowiącą podstawę optymalnego wykorzystania budżetu UE oraz przygotowywania 
programów i działań po 2013 r. i zarządzania nimi;

24. podkreśla ponadto, że przy opracowywaniu programów wydatków należy kłaść 
największy nacisk na takie zasady jak jasność celów, spójność i komplementarność 
instrumentów i działań, harmonizacja i uproszczenie zasad dotyczących 
kwalifikowalności i realizacji, przejrzystość oraz pełna i uzgodniona odpowiedzialność;

25. podkreśla w szczególności, że uproszczenie zasad i procedur powinno być 
najważniejszym przekrojowym priorytetem oraz jest przekonany, że pod tym względem 
zasadniczą rolę powinien pełnić przegląd rozporządzenia finansowego;

26. podkreśla, że poprawę zarządzania finansami w Unii trzeba wesprzeć dokładnym 
monitorowaniem postępów osiąganych w Komisji i państwach członkowskich; domaga 
się, aby państwa członkowskie przyjęły odpowiedzialność za zarządzanie funduszami 
UE;

27. zdecydowanie uważa, że do poprawy jakości zarządzania funduszami UE i ich kontroli 
przez państwa członkowskie konieczna jest ocena mocnych i słabych stron systemów 
zarządzania i kontroli państw członkowskich w poszczególnych dziedzinach polityki;
uważa ponadto, że lepsze zarządzanie i lepsze kontrole, a nie większa ich liczba, są 
niezbędne do zwiększenia efektywności i skuteczności funduszy UE;

28. podkreśla, że zdolności instytucjonalne są jednym z najważniejszych elementów 
przyczyniających się do pomyślnego rozwoju, realizacji i monitorowania polityk Unii;
w związku z tym uważa, że wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i 
administracyjnych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym mogłoby pomóc w 
dokonaniu dostosowań strukturalnych i przyczynić się do sprawnej i udanej absorpcji 
środków UE;

Część III: Priorytety polityczne 

29. przypomina, że wejście w życie Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę Unii i nadaje jej 
znaczące nowe prerogatywy, w szczególności w dziedzinie działań zewnętrznych, 
sportu, przestrzeni kosmicznej, zmiany klimatu, energetyki, turystyki i ochrony 
ludności; podkreśla, że wymaga to wystarczających środków finansowych;

Budżet wspierający cele strategii „Europa 2020”

30. uważa, że strategia „Europa 2020” powinna być politycznym punktem odniesienia dla 
następnych WRF; jednocześnie utrzymuje, że strategia „Europa 2020” nie stanowi 
uniwersalnej strategii obejmującej wszystkie dziedziny polityki Unii; podkreśla, że inne 
polityki oparte na Traktacie i dążące do osiągnięcia innych celów będą również musiały 
zostać należycie odzwierciedlone w następnych WRF;
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31. podkreśla jednak, że obecna treść strategii „UE 2020” – obejmująca m.in. nadrzędne 
cele i inicjatywy przewodnie, przeszkody i wskaźniki – ma wciąż bardzo ogólny 
charakter; podkreśla, że ten zbiór inicjatyw można zrealizować wyłącznie dzięki 
konkretnym zobowiązaniom ze strony państw członkowskich w ramach ich krajowych 
programów reform oraz konkretnym i spójnym wnioskom ustawodawczym; 

32. podkreśla ponadto, że strategia „Europa 2020” może zyskać wiarygodność tylko wtedy, 
gdy zapewnione zostanie jej odpowiednie finansowanie; apeluje o to, by następne WRF 
odzwierciedlały ambicje strategii „Europa 2020” oraz domaga się, aby Komisja i 
państwa członkowskie przygotowały wiarygodne ramy finansowania zapewniające w 
szczególności odpowiednie finansowanie inicjatyw przewodnich; w tym kontekście 
stwierdza, że konieczne jest precyzyjne określenie zadań, zasobów i obowiązków oraz 
ich zsynchronizowanie między Unią a jej państwami członkowskimi; wzywa Komisję 
do sprecyzowania budżetowego wymiaru inicjatyw przewodnich, ponieważ te 
priorytetowy plany działań dotyczą wszystkich polityk finansowanych z budżetu UE;

33. ostrzega, że opracowanie dziesięcioletniej strategii „Europa 2020” wymaga dostatecznej 
elastyczności budżetowej, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie środków 
budżetowych do zmieniających się okoliczności i priorytetów;

Budżet wspierający zarządzanie gospodarcze 

34. zwraca uwagę na fakt, że w ramach obecnego europejskiego mechanizmu stabilizacji 
finansowej z marginesu między pułapem zasobów własnych a wydatkami ujętymi w 
budżecie rocznym trzeba pokryć gwarancje udzielone na zabezpieczenie pożyczki o 
wartości do 60 mld EUR; zwraca uwagę na dodatkowe zobowiązania uzgodnione w 
kontekście średnioterminowej pomocy finansowej dla państw członkowskich 
nienależących do strefy euro, którą trzeba będzie zapewnić z tego samego marginesu;

35. apeluje o to, by europejski okres oceny zapewniał lepszą koordynację budżetową i 
synergię między Unią a państwami członkowskimi, co zwiększy europejską wartość 
dodaną; apeluje o to, by europejski okres oceny również zwiększał koordynację 
gospodarczą między państwami członkowskimi i zapewniał strefie euro lepsze 
zarządzanie gospodarcze, zmniejszając w ten sposób potrzebę korzystania z 
mechanizmu stabilizacji finansowej; 

36. odrzuca koncepcję zakładającą wyłącznie międzyrządową organizację europejskiego 
mechanizmu stabilizacyjnego po 2013 r.; zwraca uwagę na brak kontroli i 
odpowiedzialności demokratycznej w podejściu międzyrządowym; uważa, że należy 
utworzyć powiązanie z ewentualną interwencją budżetu Unii w system gwarancji i 
podkreśla zalety uwzględnienia metody unijnej; uważa, że może to oznaczać zmianę 
decyzji w sprawie zasobów własnych;

Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia 

Badania naukowe i innowacje

37. uważa, że w Europie potrzebne są wspólne wysiłki, aby osiągnąć określony w strategii 
„Europa 2020” cel, którym jest przeznaczenie 3 % produktu krajowego brutto na 
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wydatki na badania naukowe i rozwój, aby stworzyć europejską przestrzeń badawczą i 
„Unię innowacji”;

38. podkreśla potrzebę zwiększenia, pobudzenia i zagwarantowania finansowania badań 
naukowych i rozwoju w Unii poprzez znaczne zwiększenie od 2013 r. odpowiednich 
wydatków, a mianowicie wydatków na ósmy ramowy program badań; podkreśla, że ze 
zwiększeniem funduszy musi łączyć się podejście bardziej ukierunkowane na rezultaty i 
wyniki oraz radykalne uproszczenie procedur udostępniania funduszy;

39. uważa, że innowacyjne przedsiębiorstwa europejskie potrzebują nie tylko dotacji, lecz 
również większej swobody i lepszego dostępu do funduszy; w tym kontekście zwraca 
uwagę na istotną rolę, którą powinien odgrywać EBI, i uważa w szczególności, że 
należy rozszerzyć zakres produktów umożliwiających stały podział ryzyka oferowanych 
przez EBI w ramach mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka;

40. przyznaje, że Europejski Instytut Innowacji i Technologii stanowi główną siłę 
napędową trwałego wzrostu i konkurencyjności UE, jako że pobudza on wiodące 
światowe innowacje, oraz wzywa do powiększenia i odpowiedniego finansowania 
wspólnot wiedzy i innowacji; podkreśla znaczenie Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych, jeśli chodzi o zapewnienie najnowszej wiedzy niezbędnej przyszłym 
innowatorom;

Przemysł i MŚP

41. przypomina, że MŚP są głównymi motorami wzrostu gospodarczego, konkurencyjności 
i zatrudnienia oraz uznaje ich istotną rolę w zapewnieniu ożywienia i pobudzenia 
gospodarki UE; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje fakt, że strategia „Europa 
2020” kładzie nacisk na politykę przemysłową, w szczególności poprzez inicjatywę 
przewodnią „Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji”, oraz podkreśla 
potrzebę zwiększenia działań istotnych dla MŚP w ramach innych inicjatyw 
przewodnich;

42. apeluje o to, by MŚP i przedsiębiorcy znaleźli się w centrum strategii „Europa 2020”; w 
związku z tym domaga się, aby w następnych WRF zapewniono większe wsparcie dla 
wszystkich programów i instrumentów mających na celu wsparcie MŚP, w 
szczególności programu na rzecz konkurencyjności i innowacji; podkreśla ponadto 
konieczność większej dostępności i dostosowania instrumentów finansowych do 
potrzeb MŚP, między innymi poprzez przedłużenie i rozszerzenie instrumentów 
gwarancji w ramach tego programu oraz mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka w ramowym programie badań;

Agenda cyfrowa

43. uważa, że UE powinna odegrać wiodącą rolę w tworzeniu i stosowaniu technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK); podkreśla potrzebę rozwijania swobodnego 
obiegu treści i wiedzy, tzw. „piątej swobody”; podkreśla znaczenie zapewnienia 
szybkiej realizacji agendy cyfrowej Unii i stałych wysiłków na rzecz nieograniczonego i 
szybkiego dostępu wszystkich obywateli do stacjonarnych i mobilnych szybkich łączy 
szerokopasmowych do 2020 r., zwłaszcza w mniej rozwiniętych regionach;
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Przestrzeń powietrzna i kosmiczna

44. podkreśla strategiczne znaczenie dużych projektów w tej dziedzinie: europejskich 
globalnych systemów nawigacji satelitarnej (Galileo i europejski system wspomagania 
satelitarnego), globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa oraz Jednolitej 
Europejskiej Przestrzeni Powietrznej; podkreśla, że ze względu na długie cykle 
wdrożeniowe oraz na inwestycje kapitałowe już przeznaczone na te projekty niezbędne 
są dostateczne i spójne zobowiązania finansowe we wszystkich okresach planowania;

Odpowiednie umiejętności dla przyszłej siły roboczej

45. podkreśla znaczenie odpowiednio finansowanych programów edukacji, mobilności i 
uczenia się przez całe życie, jako że wniosłyby one istotny wkład w walkę z 
bezrobociem i osiągnięcie nadrzędnego celu strategii „Europa 2020”, którym jest stopa 
zatrudnienia wynosząca 75 %;

46. wyraża pogląd, że inicjatywa przewodnia dotycząca nowych umiejętności i miejsc 
pracy powinna umożliwić szerszą koncentrację na młodzieży, osobach przedwcześnie 
kończących naukę, osobach starszych, mających mniejsze szanse, niepełnosprawnych i 
imigrantach; podkreśla, że Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powinien zapewniać 
odpowiednie środki na działania mające na celu poprawę dostępu do rynku pracy, walkę 
z bezrobociem i wykluczeniem społecznym; 

Zrównoważony rozwój

Wspólna polityka rolna

47. stwierdza, że wspólna polityka rolna (WPR) powinna być ukierunkowana na wnoszenie 
wkładu w pomyślną realizację strategii „Europa 2020” oraz że obydwa filary WPR 
mogą wnieść w nią cenny wkład w sposób wzajemnie uzupełniający się; podkreśla, że 
WPR jest silnie osadzona w Traktacie z Lizbony, który określa jej cele i zadania;

48. podkreśla, że WPR pełni wiele funkcji w zakresie zapewniania różnorodnych dóbr 
publicznych poza rynkami rolnymi, takich jak gwarancja bezpieczeństwa 
żywnościowego Unii dzięki utrzymaniu produkcji na gruntach rolnych w całej Europie, 
kształtowanie różnorodności krajobrazów, zwiększanie różnorodności biologicznej i 
dobrostanu zwierząt oraz przeciwdziałanie wyludnianiu się obszarów wiejskich;

49. wzywa Komisję do przedstawienia wniosków dotyczących reformy WPR, które 
miałyby na celu bardziej skuteczny i efektywny przydział i wykorzystanie budżetu 
WPR, między innymi poprzez bardziej sprawiedliwą dystrybucję płatności 
bezpośrednich dzięki zaostrzeniu warunków w taki sposób, aby dostarczane były dobra 
publiczne oczekiwane przez społeczeństwo, oraz dzięki bardziej ukierunkowanym 
płatnościom zapewniającym jak największy zysk osiągnięty za pomocą środków 
publicznych;

50. utrzymuje, że zważywszy na szeroki zakres zadań i celów, których ma dotyczyć WPR, 
w następnym okresie programowania finansowego kwoty przydzielone na WPR w 
budżecie na rok 2013 powinny być co najmniej utrzymane na tym samym poziomie;
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51. apeluje o większą koordynację Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) i pozostałych funduszy spójności i funduszy strukturalnych w celu 
wzmocnienia podejścia terytorialnego; zwraca się do Komisji o zbadanie, w jakim 
stopniu można by osiągnąć większą synergię w przypadku funduszy przeznaczonych na 
działalność niezwiązaną z rolnictwem w ramach EFRROW i innych odpowiednich 
instrumentów;

Rybołówstwo

52. zwraca uwagę, że sektor rybołówstwa i jego działalność są często jedynym źródłem 
utrzymania i zatrudnienia, w szczególności w regionach przybrzeżnych, wyspowych i 
peryferyjnych; uważa, że wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) będzie potrzebować 
odpowiednich środków finansowych po 2013 r., aby osiągnąć średnio- i 
długoterminowe cele mające zapewnić stabilność i trwałość sektora rybołówstwa oraz 
ułatwić odzyskanie zasobów rybnych i rozwiązać problemy społeczne związane z 
niezbędnym ograniczeniem nakładów połowowych; zwraca uwagę na potrzebę 
większego ukierunkowania wsparcia na zrównoważone praktyki rybackie i oczekuje, że 
w okresie obowiązywania następnych WRF wzrosną wydatki związane z 
dywersyfikacją działalności gospodarczej w regionach, w których następuje zanik 
rybołówstwa, oraz wydatki na koordynację kontroli; 

Zmiana klimatu i wydajne wykorzystywanie zasobów

53. podkreśla, że UE powinna być wiodącą siłą podczas transformacji w kierunku 
zrównoważonej gospodarki i promować przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie niskoemisyjne, aby zachować konkurencyjność 
europejskiego przemysłu i zagwarantować czyste i zdrowe otoczenie naturalne;
podkreśla, że należy to osiągnąć między innymi poprzez ograniczenie zużycia energii, 
decentralizację dostaw energii, zwiększenie zużycia energii ze źródeł odnawialnych i 
zapewnienie odporności ekosystemu;

54. podkreśla potrzebę przyjęcia podejścia horyzontalnego, łączącego środki mające na celu 
przeciwdziałanie zmianie klimatu i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, we 
wszystkich odpowiednich dziedzinach polityki, w tym w polityce zewnętrznej; jest 
przekonany, że prawodawstwo i warunkowość wydatków UE są głównymi elementami 
pozwalającymi na osiągnięcie celów strategii „Europa 2020” w tej dziedzinie; w 
związku z tym uważa, że działania związane ze zmianą klimatu powinny zostać 
włączone do wszystkich odpowiednich sekcji wydatków;

55. wyraża pogląd, że sprostanie wyzwaniu, którym jest osiągnięcie zrównoważonego 
rozwoju, poprzez wprowadzenie kryteriów środowiskowych i zwiększenie wydajności 
wykorzystywania zasobów i efektywności energetycznej w celu przeciwdziałania 
zmianie klimatu, jest jednym z podstawowych celów strategii „Europa 2020”;

56. popiera zatem sugestię zawartą przez Komisję w przeglądzie budżetu dotyczącą 
wprowadzenia obowiązku wskazywania w przejrzysty sposób przypadków, w których 
programy sektorowe wspierały cele z zakresu klimatu i energetyki, określone jako 
20/20/20, zawarte w strategii „Europa 2020” i przyczyniły się do osiągnięcia celów 
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inicjatywy przewodniej „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”;

Energetyka

57. jest przekonany, że należy zwiększyć udział energetyki w następnych WRF; uważa, że 
głównymi priorytetami powinny pozostać nowe technologie związane z odnawialnymi 
źródłami energii i polityki dotyczące oszczędności energii; wzywa Komisję do 
opracowania konkretnych poziomów odniesienia i dopilnowania, by uzgodnione cele 
zostały osiągnięte i mogły być monitorowane w ramach europejskiego okresu oceny 
koordynacji polityki;

58. podkreśla potrzebę zwiększenia finansowania badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i demonstracji w dziedzinie energii w celu rozwoju czystej energii 
dostępnej dla wszystkich; zwraca uwagę na brak funduszy na przyjęty już europejski 
strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (plan SET) i wzywa do jego 
pełnej realizacji w okresie obowiązywania następnych WRF;

Europa połączona

Transeuropejskie sieci energetyczne

59. podkreśla, że pilnie potrzebna jest modernizacja i poprawa europejskiej infrastruktury 
energetycznej, aby zwiększyć poziom inteligencji infrastruktury sieci i zbudować 
połączenia międzysystemowe, które są niezbędne do utworzenia wewnętrznego rynku 
energii, zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i osiągnięcia celów dotyczących energetyki 
i klimatu; wyraża pogląd, że w tej dziedzinie potrzebne są znaczne inwestycje w kwocie 
około 1000 mld EUR; podkreśla potrzebę zmaksymalizowania wpływu funduszy 
europejskich i jak największego wykorzystania szansy, którą dają innowacyjne 
instrumenty finansowe, aby sfinansować priorytetowe europejskie projekty w dziedzinie 
infrastruktury energetycznej;

Transeuropejskie sieci transportowe

60. uważa, że transeuropejskie sieci transportowe (TEN-T) wnoszą istotną europejską 
wartość dodaną, ponieważ przyczyniają się do usunięcia wąskich gardeł i zapewniają 
infrastrukturę transgraniczną, w którą same państwa członkowskie nie 
zainwestowałyby; uważa, że TEN-T powinny w związku z tym być priorytetem w 
następnych WRF;

61. uważa za konieczne podwyższenie funduszy przeznaczonych na TEN-T oraz 
zwiększenie koordynacji między środkami dostępnymi na TEN-T a funduszami 
spójności przeznaczonymi na przedsięwzięcia transportowe; uważa, że wydatkowanie 
środków z funduszu spójności powinny zależeć od przestrzegania ogólnych zasad 
europejskiej polityki transportowej;

62. wzywa Komisję do uwzględnienia w szczególności potrzeby przejścia w ruchu 
towarowym i osobowym na formy transportu bardziej zgodne z wymogami 
zrównoważonego rozwoju, z jednoczesnym zapewnieniem efektywnego transportu 
współmodalnego; uważa, że w najbliższym przeglądzie wytycznych TEN-T trzeba 
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uwzględnić interoperacyjność krajowych systemów kolejowych i wprowadzić warunki 
dotyczące wydatków UE, aby umożliwić prowadzenie autentycznej polityki dotyczącej 
jednolitego europejskiego obszaru kolejowego;

Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 

63. podkreśla, że europejska wartość dodana polityki spójności jest niekwestionowana, 
ponieważ polityka ta stanowi ugruntowany mechanizm zapewniający wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych dziedzin polityki Unii; wskazuje jednak na 
fakt, że nowoczesna polityka spójności musi doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, sprostać nowym wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, oraz 
promować synergię z innymi praktycznymi politykami i instrumentami;

64. podkreśla główną rolę, którą polityka spójności odgrywa w osiąganiu celów strategii 
„Europa 2020”, i wyraża pogląd, że należyta autonomiczna polityka spójności jest 
warunkiem wstępnym pomyślnej realizacji tej strategii; podkreśla, że ze względu na 
swój przekrojowy charakter polityka spójności znacząco przyczynia się do realizacji 
wszystkich trzech priorytetów strategii „Europa 2020”, tj. inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu;

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania, które nie powinno być mniejsze niż w obecnym okresie programowania;
w tym kontekście ponawia swój postulat dotyczący tego, aby w następnych WRF środki 
niewykorzystane lub umorzone w ramach funduszy spójności pozostały w budżecie 
przeznaczonym na spójność, a nie były zwracane państwom członkowskim;

66. zwraca się do Komisji o przygotowanie konkretnych wniosków w celu zapewnienia 
większej koncentracji tematycznej funduszy spójności na priorytetach strategii „Europa 
2020” i uważa, że należy wprowadzić system w większym stopniu ukierunkowany na 
wyniki niż obecny system przydzielania środków; w tym zakresie z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący uzgodnienia z poszczególnymi państwami 
członkowskimi lub regionami – w kontekście umów w sprawie partnerstwa na rzecz 
rozwoju i inwestycji oraz programów operacyjnych – szczegółowych warunków i zasad 
służących osiągnięciu ustalonych celów;

67. za kwestię najwyższej wagi uważa wykorzystywanie środków w jak najbardziej 
skuteczny i efektywny sposób, poprawę koordynacji i stworzenie większej synergii 
między EFRR, EFS, Funduszem Spójności, EFRROW i Europejskim Funduszem 
Rybackim (EFR); w związku z tym uważa, że utworzenie wspólnych ram 
strategicznych określających wspólne priorytety inwestycyjne w przypadku wszystkich 
tych funduszy jest istotnym krokiem w tym kierunku; jest przekonany, że EFS musi 
pozostać integralnym elementem polityki spójności;

68. uważa, że miasta mogą odgrywać istotną rolę w rozwoju regionalnym i przyczyniać się 
do niwelowania nierówności ekonomicznych i społecznych w praktyce; w związku z 
tym podkreśla konieczność wzmocnionego i bardziej ukierunkowanego podejścia do 
miejskiego wymiaru polityki spójności;
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69. przypomina, że jedno z głównych zastrzeżeń wobec polityki spójności dotyczy 
złożoności przepisów; z naciskiem podkreśla znaczenie uproszczenia przepisów i 
procedur dotyczących tej polityki, zmniejszenia stopnia złożoności i obciążeń 
administracyjnych oraz bardziej przejrzystszego i skuteczniejszego przydzielania 
środków miastom, gminom i regionom; podkreśla, że zgodnie z zasadą 
proporcjonalności częstotliwość kontroli powinna zależeć od ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości;

70. podkreśla potrzebę podejścia do polityki spójności, które byłoby bardziej 
ukierunkowane na wyniki, oraz wzywa do poprawy systemów monitorowania i oceny 
jej realizacji; uważa, że opracowanie konkretnych i wymiernych wskaźników 
rezultatów należy uważać za podstawę pomiaru faktycznych postępów w zakresie 
osiągania uzgodnionych celów; z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji 
dotyczące oceny ex ante, oceny bieżącej i oceny wpływu poszczególnych programów 
operacyjnych;

71. przestrzega przed uzależnieniem wydatkowania funduszy spójności od warunków 
makroekonomicznych związanych z paktem stabilności i wzrostu, ponieważ byłoby to 
sprzeczne z samymi celami, do których ma dążyć polityka spójności;

72. wyraża szczególne zaniepokojenie powolnym rozpoczynaniem programów 
operacyjnych na początku każdego okresu programowania ze względu między innymi 
na pokrywanie się tej fazy z kończeniem poprzednich programów; zwraca uwagę na 
fakt, że problem ten musi zostać terminowo rozwiązany poprzez uwzględnienie 
czynników, które przyczyniają się do takich opóźnień; 

73. zachęca władze lokalne i regionalne do wykorzystywania na jak najszerszą skalę 
innowacyjnych instrumentów finansowych;

Obywatelstwo

Wspieranie kultury i różnorodności europejskiej

74. podkreśla, że promowanie obywatelstwa europejskiego ma bezpośredni wpływ na 
codzienne życie Europejczyków i przyczynia się do lepszego zrozumienia szans, jakie 
dają strategie polityczne Unii;

75. wskazuje, że strategie polityczne dotyczące młodzieży i kultury są bardzo istotnymi 
priorytetami, zwłaszcza w kontekście strategii „Europa 2020”; zdecydowanie podkreśla, 
że pełny potencjał tych strategii politycznych można wykorzystać wyłącznie wówczas, 
gdy zostanie im zapewniony odpowiedni poziom finansowania;

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

76. zwraca uwagę, że gospodarczy, kulturalny i społeczny rozwój Unii może następować 
wyłącznie w stabilnym, przestrzegającym prawa i bezpiecznym otoczeniu, 
gwarantującym wolności obywatelskie; w związku z tym uważa, że efektywna polityka 
dotycząca spraw wewnętrznych jest warunkiem wstępnym ożywienia gospodarczego i 
istotnym elementem w szerszym kontekście politycznym i strategicznym; podkreśla 
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istotną rolę, którą polityki dotyczące spraw wewnętrznych pełnią w zewnętrznym 
wymiarze Unii; 

77. podkreśla potrzebę zintegrowanego podejścia do pilnych kwestii dotyczących imigracji 
i azylu oraz do zarządzania zewnętrznymi granicami Unii, któremu powinno 
towarzyszyć wystarczające finansowanie i solidarność między państwami 
członkowskimi;

78. zwraca uwagę, że część funduszy przeznaczonych na przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości w budżecie Unii jest stosunkowo niewielka i 
podkreśla, że w przyszłych WRF na polityki te trzeba przydzielić odpowiednie i 
obiektywnie uzasadnione fundusze, aby umożliwić Unii wykonywanie jej działań, 
zwłaszcza tych związanych z nowymi zadaniami, określonymi w programie 
sztokholmskim i Traktacie z Lizbony;

Globalny wymiar Europy

79. ponownie wyraża głębokie zaniepokojenie ciągłym niedofinansowaniem i szczególnie 
dotkliwymi problemami z elastycznością w realizacji zewnętrznych działań Unii z 
powodu nieprzewidywalności sytuacji zewnętrznej, nawracających ogólnoświatowych 
kryzysów i zdarzeń nadzwyczajnych; w związku z tym podkreśla potrzebę usunięcia 
rozbieżności między ambicjami a zasobami w ramach polityki zagranicznej poprzez 
zapewnienie odpowiednich środków finansowych i efektywnych mechanizmów 
elastyczności w celu umożliwienia Unii reagowania na ogólnoświatowe wyzwania i 
nieprzewidziane zdarzenia; powtarza postulat, aby skutki wszelkich nowych 
zobowiązań i zadań podejmowanych przez Unię były uwzględnione w budżecie jako 
kwoty dodatkowe do zaprogramowanych kwot, aby nie zagrażać realizacji istniejących 
priorytetów;

80. Zwraca uwagę na różnicę między poziomem światowej pomocy finansowej Unii a jej 
często ograniczonym wpływem w związanych z tym negocjacjach oraz podkreśla 
potrzebę zwiększenia politycznej roli Unii i jej wzmocnienia w instytucjach i na forach 
międzynarodowych;

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ).

81. zwraca uwagę, że ESDZ znajduje się w fazie tworzenia; podkreśla, że zgodnie z decyzją 
Rady z dnia 20 lipca 2010 r. „przy tworzeniu ESDZ należy się kierować zasadą 
racjonalności kosztów i dążyć do neutralności budżetowej”1; w związku z tym 
podkreśla, że nowa służba musi w pełni wykorzystać wzrost efektywności wynikający z 
gromadzenia zasobów szczeblu Unii oraz synergię z państwami członkowskimi w celu 
wykazania rzeczywistej wartości dodanej dyplomacji Unii;

Ograniczenie ubóstwa

82. przypomina, że rok 2015 jako ostateczny termin osiągnięcia milenijnych celów rozwoju 
(MCR), a także zapewnienia wspólnie oficjalnej pomocy rozwojowej na poziomie 0,7% 

                                               
1Decyzja Rady 11665/1/10 z dnia 20 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjonowania 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. 
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dochodu narodowego brutto (DNB) przypada w następnym okresie WRF; w związku z 
tym podkreśla, że odpowiedni ogólny poziom pomocy rozwojowej i finansowania jest
niezbędny do wywiązania się przez Unię z międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
rozwoju;

83. domaga się zatem po raz kolejny włączenia Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) do 
budżetu; podkreśla jednak, że włączenie EFR do budżetu UE nie może doprowadzić do 
ogólnego zmniejszenia środków przeznaczonych na rozwój oraz musi gwarantować 
przewidywalność;

Przedstawianie wartości i interesów UE na świecie

84. podkreśla, że polityka zagraniczna UE powinna opierać się na podstawowych zasadach 
i wartościach Unii, a mianowicie demokracji poszanowaniu praw człowieka i zasadzie 
państwa prawa; ponownie zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia Unii odpowiednich i 
ukierunkowanych środków umożliwiających propagowanie tych wartości na skalę 
ogólnoświatową;

85. uważa, że tworzenie bliskich i skutecznych stosunków z krajami sąsiadującymi 
powinno pozostać priorytetem w programie działań zewnętrznych Unii; podkreśla, że 
aby Unia mogła sprostać głównym wyzwaniom, którymi są wspieranie demokratyzacji i 
utrwalanie demokracji, dobre rządy, prawa człowieka oraz wysokie oczekiwania 
wynikające z jej moralnej odpowiedzialności wobec sąsiadów, potrzebne są zwiększone 
zobowiązania finansowe;

86. podkreśla, że Unia musi szybko dostosować swoją politykę do powstających potęg 
światowych i rozwinąć nowe strategiczne partnerstwa z nimi; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą instrumentu finansowania 
współpracy z państwami uprzemysłowionymi (ICI+), podkreślając, że ogólnym celem 
tego nowego instrumentu powinno być zmniejszenie środków przyznawanych jako 
oficjalna pomoc rozwojowa tym krajom, które opowiadają się za wspieraniem innych 
działań będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

Reagowanie na sytuacje kryzysowe

87. powtarza, że zapobieganie kryzysom i zarządzanie kryzysowe są istotnymi priorytetami 
UE; w związku z tym podkreśla potrzebę zapewnienia skutecznych i odpowiednio 
finansowanych instrumentów służących ich realizacji; wyraża pogląd, że obecny 
instrument na rzecz stabilności pozostaje ważnym środkiem umożliwiającym Unii 
natychmiastowe reagowanie na sytuacje kryzysowe, lecz należy położyć większy nacisk 
na działania zapobiegawcze w dłuższej perspektywie, w szczególności poprzez 
programy geograficzne umożliwiające lepsze reagowanie;

88. uważa, że pomoc humanitarna pełni ważną rolę w stosunkach zewnętrznych UE;
podkreśla potrzebę zapewnienia odpowiednich środków budżetowych przeznaczonych 
na instrument pomocy humanitarnej oraz rezerwy na pomoc nadzwyczajną;

Administracja
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89. uważa, że organy administracji publicznej o wysokiej jakości, zarówno na szczeblu 
unijnym, jak i krajowym, są zasadniczym elementem umożliwiającym osiągnięcie 
strategicznych celów określonych w strategii „Europa 2020”; wzywa Komisję do 
przedstawienia jasnej analizy wydatków administracyjnych po 2013 r., należycie 
uwzględniającej wysiłki podejmowane w celu konsolidacji finansów publicznych, nowe 
zadania i kompetencje przyznane Unii Traktatem z Lizbony oraz większą efektywność, 
którą można uzyskać dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów ludzkich, w 
szczególności za pomocą przegrupowania;

Część IV: Organizacja i struktura ram finansowych 

Struktura odzwierciedlająca priorytety 

90. uważa, że struktura następnych WRF powinna być realistyczna, ułatwiać ciągłość 
planowania i pozwalać na uniknięcie niedociągnięć istniejących w obecnych WRF; w 
tym kontekście podkreśla, że trzeba uniknąć nieuzasadnionych radykalnych zmian oraz 
ujednolicić i poprawić obecną strukturę;

91. uważa, że strategia „Europa 2020” powinna być politycznym punktem odniesienia dla
następnych WRF; uważa zatem, że struktura ta powinna odzwierciedlać aspekty 
strategii „Europa 2020” odnoszące się do inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz nadawać im widoczność polityczną; w 
związku z tym proponuje zgrupowanie wszystkich polityk związanych ze strategią 
„Europa 2020” w jednym dziale;

92. jest jednak świadomy, że rozwój wydatków musi następować w sposób uporządkowany 
oraz że w przypadku polityk wiążących się ze znaczącymi wydatkami zapewnione 
muszą być stabilne ramy planowania finansowego; proponuje zatem utworzenie w 
dziale dotyczącym strategii „Europa 2020” trzech poddziałów obejmujących powiązane 
polityki, które również powinny sprzyjać ich lepszej koordynacji i synergii w realizacji;
proponuje zatem poddział obejmujący strategie polityczne związane z wiedzą; drugi 
poddział obejmujący strategie polityczne związane ze zrównoważonym rozwojem i 
wydajnym wykorzystywaniem zasobów; oraz trzeci poddział poświęcony polityce 
spójności odzwierciedlający jej przekrojowy charakter i jej wkład w osiągnięcie 
wszystkich celów strategii „Europa 2020”;

93. uważa, że biorąc pod uwagę zintegrowany charakter strategii „UE 2020” oraz w celu 
zapewnienia odpowiedniego dostosowania środków budżetowych do stopniowego 
rozwoju strategii, należy zapewnić wyższy stopień elastyczności między trzema 
poddziałami dotyczącymi strategii „UE 2020”;

94. przypomina trudności wynikających ze skupienia wielu stosunkowo małych 
programów w jednym niewielkim poddziale; w związku z tym proponuje 
połączenie istniejących w WRF na lata 2007–2013 poddziałów 3b (obywatelstwo) i 
3a (wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość) w jeden dział;

95. uważa, że po 2013 r. należy uwzględnić nowy dział dotyczący zarządzania finansowego 
w celu utworzenia powiązania z ewentualną interwencją budżetu UE w europejski 
mechanizm stabilizacyjny; wyraża zdecydowane przekonanie, że samo międzyrządowe 
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podejście jest niewystarczające i podważyłoby zasadę zbiorowej solidarności;

96. wzywa do zachowania działu dotyczącego polityki zewnętrznej;

97. wzywa do zachowania działu dotyczącego administracji; 

98. proponuje zatem następującą strukturę następnych WRF:

1. Inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)
1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia
Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i innowacji, kształcenia i uczenia 
się przez całe życie, rynku wewnętrznego i rozwoju społecznego.
1b. Zrównoważony rozwój
Uwzględnienie polityki dotyczącej rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i transportu.
1c. Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
Uwzględnienie polityki spójności (gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

2. Obywatelstwo
Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, młodzieży, komunikacji oraz 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

3. Globalny wymiar Europy
Uwzględnienie polityki dotyczącej działań zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

4. Zarządzanie finansowe
Uwzględnienie powiązania z europejskim mechanizmem stabilizacyjnym.

5. Administracja

Reagowanie na zmieniającą się sytuację – elastyczność

99. potwierdza stanowisko wyrażone już w rezolucji z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 
śródokresowego przeglądu ram finansowych na lata 2007–20131, a mianowicie, że 
większa elastyczność w obrębie działów i pomiędzy nimi stanowi bezwzględną 
konieczność, aby zapewnić Unii zdolność funkcjonowania, nie tylko po to, by stawić 
czoła nowym wyzwaniom, ale także ułatwić proces podejmowania decyzji w ramach 
instytucji;

Przegląd śródokresowy

100. podkreśla, że potrzebny jest taki przegląd śródokresowy, który umożliwiałby formalną 
analizę i oceną funkcjonowania WRF; podkreśla, że w przyszłości przegląd 
śródokresowy powinien być prawnie wiążącym obowiązkiem przewidzianym w 
rozporządzeniu w sprawie WRF i podlegać konkretnej procedurze, która zapewniałaby 
pełny udział Parlamentu jako władzy prawodawczej i budżetowej; podkreśla, że jeśli 

                                               
1Dz.U. C 117 E z 6.5.2010, s. 95.
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podczas przeglądu stwierdzona zostanie nieodpowiednia wysokość pułapów na 
pozostały okres, powinna być zagwarantowana realna możliwość ich zmiany;

Zmiana pułapów

101. utrzymuje, że stopień elastyczności faktycznie zapewnianej przez mechanizm zmiany 
zależy od samej procedury zmiany, przy czym problemem jest ogólna niechęć Rady do 
jej stosowania; uważa, że jeżeli korekta pułapów wydatków ma pozostać realną 
możliwością, istotne jest, aby przyszłe mechanizmy zmiany przewidywały uproszczoną 
procedurę zmian w ramach uzgodnionego progu; apeluje ponadto o utrzymanie 
możliwości zwiększania ogólnego pułapu WRF;

Zapewnienie dostatecznych marginesów i dostatecznej elastyczności poniżej pułapów

102. podkreśla znaczenie zapewnienia dostatecznych rezerw w przypadku poszczególnych 
działów; z zainteresowaniem odnotowuje propozycję Komisji dotyczącą określenia 
stałego odsetka w przypadku marginesów; uważa jednak, że rozwiązanie to mogłoby 
zapewnić większą elastyczność wyłącznie pod warunkiem ustalenia przyszłych pułapów 
na wystarczająco wysokim poziomie, co umożliwiłoby takie dodatkowe pole manewru;

103. zaznacza, że elastyczność poniżej pułapów należy zwiększyć w każdy możliwy sposób i 
z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji przedstawione w przeglądzie budżetu, a 
mianowicie:

- elastyczność realokacji w celu przenoszenia środków między działami w danym 
roku, w ramach pewnych granic;

- możliwość przenoszenia niewykorzystanego marginesu z jednego roku na drugi 
– ponownie w ramach uzgodnionych granic;

- swoboda w przenoszeniu wydatków w danym dziale na początkowe lub końcowe 
lata w okresie wieloletnim, aby umożliwić działanie antycykliczne i ułatwić 
stosowną odpowiedź na duże kryzysy;

zdecydowanie stwierdza jednak, że propozycje te należy uzupełnić o zwiększenie 
elastyczności między poddziałami;

104. powtarza, że proces decyzyjny musi mieć taką formę, która umożliwiałaby skuteczne 
stosowanie tych instrumentów;

Mechanizmy elastyczności

105. uważa, iż istotne jest utrzymanie i doskonalenie obecnego systemu mechanizmów 
elastyczności (instrumentu elastyczności, Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, rezerwy na pomoc 
nadzwyczajną), które mogą być wykorzystywane na zasadzie ad hoc, poprzez dalsze 
upraszczanie ich użycia i zapewnienie im dostatecznych kopert, a także poprzez 
ewentualne tworzenie nowych instrumentów w przyszłości; podkreśla, że mobilizacja 
takich dodatkowych źródeł finansowania musi być zgodna z metodą wspólnotową;
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106. uważa, że instrument elastyczności, który był najpełniej wykorzystywanym 
mechanizmem elastyczności, miał istotne znaczenie, jeśli chodzi o zapewnianie 
dodatkowej elastyczności; proponuje znaczące zwiększenie wstępnej kwoty 
przeznaczonej na instrument elastyczności, a następnie coroczne jej podwyższanie przez 
cały okres WRF, oraz utrzymanie możliwość przenoszenia części niewykorzystanej 
rocznej kwoty do roku n+2;

107. zwraca uwagę, że w ostatnich latach środki dostępne na zapewnienie pilnej pomocy 
w przypadku klęski żywiołowej lub katastrofy humanitarnej były niewystarczające; w 
związku z tym wzywa do znacznego zwiększenia koperty rezerwy na pomoc nadzwyczajną 
oraz apeluje o zapewnienie możliwości wieloletniej mobilizacji tego instrumentu;

Czas trwania WRF

108. podkreśla, że wybór długości okresu następnych WRF powinien w należyty sposób 
uwzględniać, z jednej strony, konsekwencje dla cykli programowania oraz wdrażania 
poszczególnych polityk, a z drugiej strony, adekwatność mechanizmów elastyczności i 
przeglądu, aby uzyskać odpowiednią równowagę pomiędzy stabilnością, 
średnioterminową przewidywalnością i elastycznością;

109. przypomina, że chciałby możliwie jak największego dostosowania czasu trwania WRF 
do długości politycznych kadencji instytucji przez wzgląd na demokratyczną 
rozliczalność i odpowiedzialność; podkreśla jednak, że pięcioletni okres mógłby okazać 
się zbyt krótki w przypadku strategii politycznych, które wymagają długoterminowego 
programowania (np. spójność, rolnictwo, TEN), oraz nie byłby w pełni zgodny z 
programowaniem tych strategii politycznych i wymogami związanymi z wdrażaniem 
cykli życia;

101. zwraca uwagę, że dziesięcioletni okres WRF, zaproponowany przez Komisję w 
przeglądzie budżetu, mógłby zapewnić znaczną stabilność i przewidywalność okresu 
programowania finansowego, lecz zwiększy także sztywność WRF i zdecydowanie 
utrudni dokonywanie korekt celem dostosowania się do nowych sytuacji, bowiem 
ogólne pułapy i najważniejsze instrumenty prawne byłby ustalane na dziesięć lat; w 
związku z tym uważa, że przyjęcie okresu dziesięcioletniego możliwe jest tylko pod 
warunkiem osiągnięcia porozumienia z Radą w sprawie maksymalnego poziomu 
elastyczności związanego z dłuższym okresem oraz dokonania takiego zapisu w 
rozporządzeniu dotyczącym WRF;

111. wyraża pogląd, że nowe siedmioletnie WRF, obowiązujące do 2020 r., powinny być 
preferowanym rozwiązaniem, ponieważ mogłyby gwarantować większą stabilność 
poprzez zapewnienie ciągłości programów wdrażanych w dłuższym okresie, jak 
również wyraźnie nawiązać do strategii „Europa 2020”; podkreśla jednak, że 
rozwiązanie to zależy od wystarczających ogólnych pułapów oraz odpowiedniej 
elastyczności mającej dobre pokrycie w zasobach, zarówno wewnątrz ram, jak i poza 
ramami, aby uniknąć problemów, które wystąpiły w latach 2007–2013;

Część V: Wzajemne dopasowanie ambicji i zasobów – powiązanie między wydatkami a 
reformą funduszy UE
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Wystarczające środki budżetowe

112. wyraża zdecydowane zdanie, że zamrożenie budżetu UE, czego domagają się niektóre 
państwa członkowskie, nie powinno być uznawane za odpowiednie rozwiązanie, 
ponieważ byłoby szkodliwe dla osiągania uzgodnionych celów Unii i mogłoby obniżać 
efektywność wydatków poszczególnych państw członkowskich;

113. powtarza, że bez wystarczających dodatkowych zasobów w WRF po 2013 r. Unia nie 
będzie mogła zrealizować istniejących priorytetów politycznych, w szczególności 
związanych ze strategią „Europa 2020”, i nowych zadań przewidzianych Traktatem z 
Lizbony, nie wspominając o reagowaniu na nieprzewidziane zdarzenia;

114. uważa, że pułap zasobów własnych przeznaczonych na pokrycie płatności ustalony 
jednomyślnie przez Radę na 1,23 % DNB państw członkowskich zapewnia dostateczną 
swobodę budżetową, aby sprostać tym wyzwaniom i odpowiednio ustalić pułapy 
przyszłych WRF;

Wystarczający, prostszy i bardziej sprawiedliwy system finansowania

115. przypomina, że zgodnie z Traktatem z Lizbony „bez uszczerbku dla innych dochodów 
budżet jest finansowany całkowicie z zasobów własnych”; podkreśla, że sposób 
rozwoju systemu zasobów własnych, w którym autentyczne zasoby własne były 
stopniowo zastępowane wkładami krajowymi, doprowadził do nieproporcjonalnego 
nacisku na salda netto państw członkowskich, przez co zmniejszył nacisk na wspólny 
interes europejski; podkreśla potrzebę reformy dochodów w celu stopniowego 
ponownego dostosowania ich do ducha Traktatu;

116. uważa, że głównym celem reformy jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, bardziej 
przejrzystego i prostszego systemu; podkreśla, że zniesienie istniejących wyjątków i 
mechanizmów korekty oraz wprowadzenie jednego lub kilku autentycznych źródeł 
zasobów własnych Unii to niezbędne kroki prowadzące do jego osiągnięcia; uważa, że 
długoterminowym celem powinno gromadzenie przez Unię zasobów własnych 
bezpośrednio, co stworzy bardziej autonomiczny i przejrzysty system finansowania;

117. podkreśla, że restrukturyzacja systemu zasobów własnych nie dotyczy wielkości 
budżetu UE, lecz polega na znalezieniu bardziej odpowiedniego połączenia zasobów 
umożliwiającego finansowanie uzgodnionych polityk i celów UE; jest przekonany, że 
nowy system nie może zwiększać obciążeń podatkowych dla obywateli i zmniejszy 
obciążenie dla skarbów państwa;

118. zwraca uwagę na potencjalne nowe zasoby własne zaproponowane przez Komisję w 
komunikacie dotyczącym przeglądu budżetu; oczekuje na wnioski z analizy wpływu 
tych rozwiązań, w ramach której należy również zbadać odpowiednie mechanizmy 
gromadzenia środków, biorąc pod uwagę, że do dnia 1 lipca 2011 r. Komisja ma 
przedstawić wniosek ustawodawczy;

Część VI: W kierunku sprawnego i efektywnego procesu negocjacji 
międzyinstytucjonalnych
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119. przypomina, że zgodnie z Traktatem z Lizbony do przyjęcia WRF przez Radę, 
stanowiącej jednomyślnie, obowiązkowa jest zgoda Parlamentu wydana przez 
większość członków wchodzących w jego skład;

120. zwraca uwagę na ścisłe wymogi dotyczące większości zarówno w Parlamencie, jak i w 
Radzie, i zaznacza znaczenie pełnego wykorzystania Traktatu, który nakłada na 
Parlament, Radę i Komisję obowiązek podejmowania wszelkich niezbędnych środków 
w celu przyjęcia WRF w ciągu całej procedury prowadzącej do ich przyjęcia; pod tym 
względem z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie prezydencji Rady1do prowadzenia 
procedury opracowywania przyszłych WRF w duchu otwartości i konstruktywnej 
współpracy z Parlamentem;

121. w związku z tym wzywa Radę i Komisję do przestrzegania postanowień Traktatu i 
podjęcia wszelkich wysiłków niezbędnych do szybkiego osiągnięcia porozumienia z 
Parlamentem w sprawie praktycznych metod działania w ramach procesu negocjowania 
WRF; ponownie zwraca uwagę na powiązanie między reformą dochodów a reformą 
wydatków, w związku z czym domaga się, aby Rada zobowiązała się do omówienia 
propozycji dotyczących nowych zasobów własnych w kontekście negocjacji w sprawie 
WRF;

°

°         °

122. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz innym zainteresowanym instytucjom i organom, jak również rządom 
i parlamentom państw członkowskich.

                                               
1Pismo premiera Yves’a Leterme’a do przewodniczącego Jerzego Buzka, 8 grudnia 2010 r.
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UZASADNIENIE

W niniejszym projekcie sprawozdania sprawozdawca usiłował wyciągnąć wnioski z 
dotychczasowych dyskusji prowadzonych w Komisji Specjalnej ds. Wyzwań Politycznych i 
Zasobów Budżetowych na rzecz Zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r. (komisja 
SURE) w celu przedstawienia pierwszych odpowiedzi i kierunków politycznych w przypadku 
szeregu kwestii wchodzących w zakres kompetencji komisji SURE. Jako że komisja nie 
ukończyła jeszcze analizy wszystkich tych aspektów, treść niniejszego projektu sprawozdania 
nie ma na celu sformułowania ostatecznych stanowisk, lecz ma zapewnić wyważoną 
podstawę umożliwiającą osiągnięcie ogólnego porozumienia w Parlamencie. 

Wprowadzenie
Europejczycy nigdy wcześniej nie byli tak wymagający wobec Unii, a także tak krytyczni 
wobec jej działania. Społeczne poczucie odpowiedzialności za UE powróci dopiero wówczas, 
gdy obywatele będą pewni, że Unia lepiej służy ich wartościom i interesom. Następne 
wieloletnie ramy finansowe (WRF) powinny służyć pokazaniu obywatelom europejskim, że 
Unia jest zdolna do myślenia w kategoriach długoterminowych interesów obywateli UE i 
działania na ich rzecz oraz do skutecznego zapewnienia stałego wzrostu i spójności 
wewnętrznej.

Kryzys i poważne ograniczenia wydatków publicznych utrudniły państwom członkowskim 
asygnowanie wystarczających funduszy nie tylko na rozwój ich własnych gospodarek, lecz 
również na pomoc w pełnym uczestnictwie w rynku wewnętrznym. To między innymi 
dlatego obecnie działanie UE jest bardziej konieczne niż kiedykolwiek. UE, której działania 
są mniej ograniczone codziennymi realiami gospodarczymi, finansowymi i politycznymi, ma 
największe możliwości długoterminowego planowania i mobilizowania niezbędnych 
wydatków. 

Rola budżetu UE
W sytuacji, w której wiele państw członkowskich dokonuje trudnych korekt budżetowych, 
budżet UE znajduje lepsze uzasadnienie niż kiedykolwiek. Budżet UE powinien zapewniać 
jak największą europejską wartość dodaną, podlegać należytemu zarządzaniu i mobilizować 
jak największe środki publiczne i prywatne.

Wyzwania i priorytety polityczne
Niezależnie od tego, czy spojrzymy na stosunkowy spadek demograficzny i pogorszenie 
się koniunktury gospodarczej, zmianę klimatu czy niedobory energii, wyzwania można 
właściwie zrozumieć i sprostać im wyłącznie pod warunkiem osadzenia ich kontekście 
regionalnym i globalnym. To w tej dziedzinie Unia jako podmiot, który jest czymś 
znacznie więcej niż sumą państw członkowskich, może wykazać swoją wartość. 
Powodzenie będzie możliwe wyłącznie pod warunkiem współpracy; przyszłe wyzwania 
są zbyt duże, aby jakiekolwiek państwo członkowskie mogło im sprostać samodzielnie. 

Reakcją UE na te wyzwania jest strategia „Europa 2020”. Strategia ta powinna pomóc 
Europie w wyjściu z kryzysu silniejszą, dzięki utworzeniu miejsc pracy oraz inteligentnemu i 
zrównoważonemu rozwojowi sprzyjającemu włączeniu społecznemu. Sprawozdawca uważa 
w związku z tym, że strategia „Europa 2020” powinna być politycznym punktem odniesienia 
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dla kolejnych WRF, które powinny odzwierciedlać ambitne cele strategii. WRF powinny 
ponadto odzwierciedlać wejście w życie Traktatu z Lizbony, który wzmacnia politykę UE i 
tworzy nowe dziedziny kompetencji.

W tym kontekście sprawozdawca wskazuje szereg priorytetów w następnych WRF, które 
pogrupowano według następujących tematów: wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia; 
zrównoważony rozwój; spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; 
obywatelstwo; oraz globalny wymiar Europy. W przypadku każdego priorytetu 
sprawozdawca określa kierunki budżetowe i prawodawcze. W szczególności stwierdza, że 
kwoty przeznaczone na wspólną politykę rolną (WPR) i politykę spójności w następnych 
WRF nie powinny być niższe niż kwoty w obecnym okresie programowania.

Struktura
Struktura następnych WRF powinna być realistyczna, ułatwiać ciągłość planowania i 
pozwalać na uniknięcie niedociągnięć w obecnych WRF, co w szczególności dotyczy braku 
elastyczności w obrębie działów. Zgodnie z uzasadnieniem podanym wcześniej powinna ona 
również odzwierciedlać aspekty strategii „Europa 2020” odnoszące się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz nadawać im 
widoczność polityczną. Biorąc pod uwagę te potrzeby, sprawozdawca proponuje:
- zgrupowanie wszystkich polityk związanych ze strategią „Europa 2020” w jednym dziale;

- utworzenie w dziale dotyczącym strategii „Europa 2020” trzech poddziałów 
obejmujących powiązane polityki; w celu zapewnienia stabilnych ram planowania 
finansowego w przypadku polityk wiążących się ze znaczącymi wydatkami 
proponuje większą elastyczność trzech poddziałów, aby odpowiednio dostosować 
środki budżetowe do stopniowego rozwoju strategii „Europa 2020”;

- zachowanie działów dotyczących obywatelstwa (bez poddziałów), działań 
zewnętrznych i administracji;

- utworzenie nowego działu umożliwiającego ewentualną interwencję budżetu UE w 
europejski mechanizm stabilizacyjny po 2013 r.

Elastyczność i czas trwania
Sprawozdawca uważa, że większa elastyczność w obrębie działów i pomiędzy nimi 
stanowi bezwzględną konieczność, aby zapewnić Unii zdolność funkcjonowania. 
Przegląd śródokresowy powinien stać się prawnie wiążącym obowiązkiem i powinna 
istnieć rzeczywista możliwość zmiany pułapów zgodnie z decyzją w sprawie zasobów 
własnych. Mechanizmy zmiany powinny przewidywać uproszczoną procedurę zmian w 
ramach uzgodnionego progu. Ponadto elastyczność poniżej pułapów należy zwiększyć w 
każdy możliwy sposób. Wreszcie – istotne jest utrzymanie i doskonalenie obecnego 
systemu pozabudżetowych instrumentów elastyczności poprzez dalsze upraszczanie ich 
użycia i zapewnienie im dostatecznych kopert. 

Następne WRF powinny zapewniać odpowiednią równowagę pomiędzy stabilnością, 
średnioterminową przewidywalnością i elastycznością. Elastyczność i czas trwania są 
zatem ściśle powiązane. 
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Przypominając, że Parlament od dawna chce możliwie największego dostosowania czasu 
trwania WRF do długości politycznych kadencji instytucji przez wzgląd na 
demokratyczną rozliczalność i odpowiedzialność, sprawozdawca uważa, że pięcioletni 
okres może być zbyt krótki w przypadku strategii politycznych, które potrzebują 
dłuższego programowania i długoterminowych wymogów związanych z wdrażaniem 
cykli życia. Z drugiej strony, dziesięcioletnie WRF byłyby możliwe tylko pod warunkiem 
osiągnięcia porozumienia z Radą w sprawie maksymalnego poziomu elastyczności. 
Sprawozdawca przyjmuje w związku z tym pogląd, że nowe siedmioletnie WRF, 
obowiązujące do 2020 r., mogłyby gwarantować większą stabilność poprzez zapewnienie 
ciągłości programów wdrażanych w dłuższym okresie, jak również wyraźnie nawiązać 
do strategii „Europa 2020”. Podkreśla jednak, że rozwiązanie to zależy od 
wystarczających ogólnych pułapów oraz odpowiedniej elastyczności mającej dobre 
pokrycie w zasobach, zarówno wewnątrz ram, jak i poza ramami, aby uniknąć 
problemów, które wystąpiły w latach 2007–2013.

Wzajemne dopasowanie ambicji i zasobów
Bez wystarczających dodatkowych zasobów w WRF po 2013 r. UE nie będzie mogła 
zrealizować istniejących priorytetów politycznych ani nowych zadań przewidzianych 
Traktatem z Lizbony. Sprawozdawca odrzuca postulat zamrożenia budżetu UE wysuwany 
przez niektóre państwa członkowskie. Byłoby to szkodliwe dla osiągania uzgodnionych celów 
Unii, powodowałoby mniejszą efektywność wydatków poszczególnych państw 
członkowskich i nie umożliwiłoby sprostania wyzwaniom, przed którymi stoją lub staną 
obywatele UE.

Reforma zasobów własnych
Sposób rozwoju systemu zasobów własnych, w którym autentyczne zasoby własne były 
stopniowo zastępowane wkładami krajowymi, co spowodowało jego postrzeganie jako 
nadmiernego obciążenia dla krajowych finansów publicznych, sprawił, że jego reforma jest 
potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Kładzie on nieproporcjonalny nacisk na przepływy 
pieniężne netto do państw członkowskich i z nich, przez co zmniejsza koncentrację na 
wspólnym interesie europejskim.

Sprawozdawca zgadza się, że ulepszony system zapewniający sprawiedliwość, przejrzystość i 
dostateczne dochody budżetowe umożliwiłby koncentrację na najważniejszych priorytetach 
UE wnoszących rzeczywistą wartość dodaną w budżetowym procesie decyzyjnym, a nie na 
saldach netto państw członkowskich. Sprawozdawca uważa w szczególności, że istniejące 
wyjątki i mechanizmy korekty powinny zostać stopniowo zniesione, co jest niezbędnym 
krokiem prowadzącym do większej sprawiedliwości i przejrzystości budżetu UE.

Proces negocjacji
Następne WRF będą pierwszymi ramami przyjmowanymi zgodnie z Traktatem z Lizbony, 
który wprowadza prawnie wiążący warunek wydania przez Parlament zgody (większością 
głosów członków wchodzących w jego skład) przed przyjęciem ich przez Radę (stanowiącą 
jednomyślnie). Z myślą o pomyślnym przeprowadzeniu tej trudnej procedury oraz zgodnie z 
art. 312 ust. 5 TFUE sprawozdawca wzywa Radę i Komisję do podjęcia wszelkich wysiłków 
niezbędnych do szybkiego osiągnięcia porozumienia z Parlamentem w sprawie praktycznych 
metod działania w ramach procesu negocjowania WRF, w tym również do zobowiązania się 
przez Radę do omówienia propozycji dotyczących nowych zasobów własnych.
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