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WSKAZÓWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że w rocznej analizie wzrostu gospodarczego, przedstawionej przez 
Komisję dnia 28 listopada 2014 r., określono trzy priorytety na 2015 r. – skoordynowane 
działania stymulujące wzrost inwestycji prywatnych, odnowione zobowiązanie na rzecz 
reform strukturalnych oraz dążenie do odpowiedzialności budżetowej – i po raz pierwszy 
położono nacisk na wkład budżetu europejskiego w realizację tych celów;

B. mając na uwadze, że poprzedni semestr obfitował w działania budżetowe na rzecz 
realizacji celów wyznaczonych w rocznej analizie wzrostu gospodarczego, a działania te
obejmowały przyjęcie rozporządzenia ustanawiającego Europejski Fundusz na rzecz 
Inwestycji Strategicznych, uruchomienie programów operacyjnych dotyczących Funduszu 
Spójności, przeniesienie niewykorzystanych w 2014 r. środków na zobowiązania z okresu 
2007–2013 na lata 2015, 2016 i 2017 oraz zwiększenie płatności zaliczkowych dla 
Europejskiej Inicjatywy na rzecz młodzieży;

C. mając na uwadze, że udowodniono w ten sposób wartość dodaną budżetu europejskiego, 
lecz także ukazano ograniczony zakres europejskiej działalności politycznej wynikający z 
budżetu, który nie jest zasilany prawdziwymi zasobami własnymi, pozostaje na poziomie 
poniżej 1% PKB i jest ograniczony siedmioletnimi ramami;

1. z zadowoleniem przyjmuje przedstawienie sprawozdania pięciu przewodniczących 
zatytułowanego „Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej”, ale 
ubolewa, że przewidziany harmonogram jego wdrażania nie odzwierciedla powagi 
kryzysu greckiego;

2. z zadowoleniem przyjmuje środki przedsięwzięte w celu uproszczenia i umocnienia 
europejskiego semestru: skoncentrowanie się na priorytetach, mniej dokumentów, a 
więcej czasu na dyskusje, większy wymiar polityczny i szerszy udział władz krajowych;

3. z zadowoleniem przyjmuje propozycje dotyczące umocnienia kontroli parlamentarnej, 
zwłaszcza sugestię mówiącą o dostosowaniu struktur Parlamentu Europejskiego do 
specyficznego charakteru wspólnej waluty;

4. pozytywnie odbiera apel o włączenie do prawa pierwotnego Unii instrumentów 
międzyrządowych, takich jak traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu oraz 
Europejski Mechanizm Stabilności, co pozwoliłoby położyć kres deficytowi legitymacji 
demokratycznej;

5. z zadowoleniem przyjmuje zaproponowane tematy do dyskusji nad mechanizmem 
stabilizacji budżetowej dla strefy euro, co zarysowuje kontury skarbu europejskiego; 
zwraca uwagę, że publikacja białej księgi na ten temat, zapowiedziana na wiosnę 2017 r., 
zbiega się z przeglądem śródokresowym WRF; w związku z tym przypomina o swoim 
wymogu, zgodnie z którym taki dodatkowy rodzaj finansowania lub taki dodatkowy 
instrument muszą całkowicie podlegać kontroli budżetowej Parlamentu i być finansowane 
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poza pułapami WRF na okres 2014–2020; ponownie podkreśla również wagę, jaką 
przywiązuje do wprowadzenia nowego systemu zasobów własnych, który powinien 
doprowadzić do prawdziwej reformy finansowania Unii bez zwiększania obciążeń 
podatkowych dla obywateli;

6. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie rozporządzenia ustanawiającego Europejski Fundusz 
na rzecz Inwestycji Strategicznych i podkreśla rolę odgrywaną przez Parlament w celu 
zminimalizowania przegrupowania środków z programu „Horyzont 2020” i instrumentu 
„Łącząc Europę”;

7. uważa, że powodzenie tego planu inwestycyjnego ma kluczowe znaczenie, w związku z 
czym podejmie się bardzo uważnego monitorowania jego wdrażania, zwłaszcza aby 
zapobiec wszelkiej dekonsolidacji wydatków inwestycyjnych, jak i długowi publicznemu.


