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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczącej stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 
rok budżetowy 2021 (11072/1/2020 – C9-0314/2020 – 2020/1998(BUD)) 

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii 
Atomowej,

– uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie 
systemu zasobów własnych Unii Europejskiej1,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie 
do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 
1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 
1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także 
uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/20122,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 
r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−20203,

– uwzględniając zmieniony wniosek Komisji z dnia 28 maja 2020 r. określający 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 (COM(2020)0443),

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, 
współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami4,

– uwzględniając swoje sprawozdanie okresowe z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 
wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą 
o osiągnięciu porozumienia5 i swoją rezolucję z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie 
konkluzji z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 
2020 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ogólnych 
wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2021, sekcja III – Komisja6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie preliminarza 

1 Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.
2 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
3 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
4 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
5 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0449.
6 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0166.
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dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 20217,

– uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 
przyjęty przez Komisję w dniu 27 lipca 2020 r. (COM(2020)0300) (zwany dalej „PB”),

– uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 
rok budżetowy 2021 przyjęte przez Radę w dniu 28 września 2020 r. i przekazane 
Parlamentowi Europejskiemu w dniu 1 października 2020 r. (11072/1/2020 – C9-
0314/2020),

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 16 września 2020 r. w sprawie 
projektu decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej8,

– uwzględniając art. 94 Regulaminu,

– uwzględniając opinie zainteresowanych komisji,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0206/2020),

Sekcja III 

Uwagi ogólne

1. przypomina, że rok 2021 powinien być pierwszym rokiem obowiązywania nowych 
wieloletnich ram finansowych (WRF); wyraża ubolewanie, że z powodu opóźnień 
w negocjacjach w sprawie WRF / zasobów własnych, na które Parlament był gotowy od 
listopada 2018 r., a które nie mogły się rozpocząć przed przyjęciem konkluzji Rady 
Europejskiej w dniu 21 lipca, jak również z powodu wybuchu pandemii COVID-19 
procedura budżetowa na rok 2021 nie mogła jak dotąd opierać się na solidnym 
i ambitnym porozumieniu w sprawie WRF;

2. zauważa, że Komisja przedstawiła projekt budżetu (PB) na rok 2021 na podstawie 
własnych wniosków w sprawie WRF zaktualizowanych w maju 2020 r., a Rada 
ograniczyła swoje czytanie, z wyjątkiem działu 7, do arytmetycznego przełożenia 
konkluzji Rady Europejskiej w oczekiwaniu na list w sprawie poprawek, który po 
osiągnięciu porozumienia politycznego w sprawie WRF / zasobów własnych Komisja 
wykorzysta, by zaktualizować swój wniosek;

3. odnotowuje stanowisko Rady w sprawie PB, w tym znaczenie, jakie przywiązuje ona do 
listu w sprawie poprawek; zgadza się z Radą co do listu, a zarazem pragnie przedstawić 
czytanie zgodne ze swoimi priorytetami w kwestii WRF / zasobów własnych i budżetu 
na rok 2021, zapewniając przy tym odpowiednią koordynację; zauważa, że podejście to 
wynika również z ograniczonego czasu, jaki zostanie po przedstawieniu listu w sprawie 
poprawek;

4. przypomina, że we wspomnianej rezolucji z 19 czerwca 2020 r. w sprawie ogólnych 

7 Teksty przyjęte w tym dniu, P9_TA(2020)0123.
8 Teksty przyjęte w tym dniu, P9_TA(2020)0220.
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wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2021 Parlament podkreślił, że 
głównym celem budżetu na rok 2021 powinno być łagodzenie skutków wybuchu 
pandemii COVID-19 i pomoc w odbudowie w oparciu o Europejski Zielony Ład 
i transformację cyfrową oraz w trosce o sprawiedliwy i trwały wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu, nowe miejsca pracy wysokiej jakości i związany z 
nimi długoterminowy cel w postaci konwergencji społeczno-gospodarczej;

5. z zadowoleniem przyjmuje plan odbudowy dla Europy; podkreśla jednak, że trzeba 
wyraźnie usankcjonować rolę władzy budżetowej w zatwierdzaniu w rocznej procedurze 
budżetowej zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel, w szczególności 
w ramach narzędzia służącego odbudowie gospodarki Next Generation EU;

6. przypomina swoje stanowisko, zgodnie z którym cele w zakresie uwzględniania kwestii 
klimatu i różnorodności biologicznej w WRF na lata 2021–2027 muszą wykraczać poza 
poziomy ukierunkowanych wydatków określone w jego sprawozdaniu okresowym; dąży 
zatem do osiągnięcia w 2021 r. poziomu wydatków na różnorodność biologiczną w 
wysokości co najmniej 10 % oraz poziomu wydatków na uwzględnianie kwestii klimatu 
w wysokości co najmniej 30 %; ponawia swój apel o koncepcję uwzględniania aspektu 
płci, która obejmowałaby informacje o celach, nakładach, produktach i wynikach z 
podziałem na płeć, w tym zobowiązania finansowe na rzecz równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn oraz metodykę monitorowania i raportowania wydatków na ten cel;

7. ponawia apel do Komisji, by z myślą o nowej rygorystycznej i kompleksowej metodyce 
w zakresie wydatków związanych z klimatem i z różnorodnością biologiczną 
przewidziała jasne kryteria kwalifikowalności w formie rozporządzeń ramowych, dzięki 
którym w realizacji celów dotyczących wydatków uwzględniane byłyby wyłącznie 
projekty spełniające odpowiednie techniczne kryteria kwalifikacji opracowane na 
podstawie rozporządzenia (UE) 2020/852, jak również, w stosownych przypadkach, 
właściwe środki naprawcze, a także bezwzględne przestrzeganie zasady unikania 
poważnych szkód określonej w art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 w trosce o 
realizację przez Unię zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego oraz apelu o 
stopniową rezygnację z pośrednich dopłat do paliw kopalnych i zakaz dopłat 
bezpośrednich do tych paliw w całym budżecie unijnym;

8. postanawia zwiększyć do poziomów określonych w sprawozdaniu okresowym w sprawie 
WRF z 14 listopada 2018 r. środki na piętnaście sztandarowych programów określonych 
w rezolucji z 23 lipca 2020 r. (program „Horyzont Europa”, InvestEU, Erasmus+, 
gwarancja dla dzieci, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, program „Cyfrowa 
Europa”, instrument „Łącząc Europę”, LIFE, Program UE dla zdrowia, Fundusz 
Zintegrowanego Zarządzania Granicami, program „Kreatywna Europa”, program „Prawa 
i Wartości”, Europejski Fundusz Obronny, Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) i pomoc humanitarna), a także odpowiednie 
agencje unijne i Prokuraturę Europejską; postanawia ponadto oprzeć swoje czytanie na 
pułapach WRF zaproponowanych przez Komisję w PB; uważa, że każdemu zwiększeniu 
środków na sztandarowe programy powinno towarzyszyć odpowiednie podniesienie 
pułapu dla właściwego działu WRF; postanawia zwiększyć finansowanie priorytetów 
Parlamentu m.in. w dziedzinie zmiany klimatu, energii, sieci połączeń cyfrowych i 
transportowych, przestrzeni kosmicznej, MŚP, turystyki, bezpieczeństwa, migracji, praw 
podstawowych i działań zewnętrznych;
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9. akceptuje podwyżki dokonane przez Radę w działach 1, 2a i 3 z wyjątkiem linii, na które 
postanawia przyznać większe środki; akceptuje ponadto przeniesienie grupy polityk 
związanych z odpornością z działu 5 do działu 2b;

10. potwierdza swoje wcześniejsze zobowiązania do skorzystania w pełni z przewidzianej 
w art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego możliwości ponownego wykorzystania 
środków z umorzeń na badania; 

11. podkreśla potrzebę bardziej szczegółowej nomenklatury budżetowej, która pozwoliłaby 
władzy budżetowej w pełni odgrywać jej decyzyjną rolę w rocznej procedurze 
budżetowej i kontrolować wykonanie budżetu w działach 2b, 4 i 6;

12. zasadniczo postanawia przywrócić poziomy PB we wszystkich liniach, w których Rada 
dokonała cięć i w których środki nie zostały zwiększone w czytaniu, z wyjątkiem 
działu 7;

13. zwraca uwagę, że należy zapewnić agencjom unijnym wystarczające zasoby finansowe 
i odpowiednie zasoby ludzkie, by mogły one pełnić swój mandat, wykonywać 
powierzone im zadania i optymalnie reagować na skutki pandemii COVID-19; podkreśla, 
że aby zwiększyć skuteczność ich pracy, zwłaszcza w przypadku konwergencji celów 
określonych polityk, oraz umożliwić uczciwe i efektywne wykorzystywanie funduszy 
publicznych, niezbędna jest synergia i właściwa koordynacja między agencjami; nalega, 
aby Komisja zadbała o optymalny przydział personelu do swoich dyrekcji generalnych, 
dostosowując go do pilnych potrzeb i długoterminowych priorytetów związanych z 
reakcją na kryzys wywołany COVID-19, a w szczególności z Europejskim Zielonym 
Ładem;

14. zauważa, że zaktualizowany praktyczny kalendarz procedury budżetowej nie pozwala w 
odpowiednim czasie osiągnąć porozumienia w sprawie ewentualnej drugiej propozycji 
PB; uważa zatem, że należy w pełni wykorzystać cały okres postępowania 
pojednawczego w sprawie budżetu, by osiągnąć ambitne porozumienie;

15. ustanawia łączną wysokość środków w budżecie na 2021 r. (wszystkie sekcje) na 
poziomie 181 762 377 716 EUR w środkach na zobowiązania, czyli 
o 15 016 195 740 EUR więcej w porównaniu z PB; postanawia ponadto udostępnić 
kwotę 1 631 420 001 EUR w środkach na zobowiązania w związku z umorzeniami na 
mocy art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego; przypomina jednak, że poziom ten 
należy odpowiednio dostosować po publikacji listu w sprawie poprawek oraz w miarę 
postępów w negocjacjach i postępowaniu pojednawczym;

16. przypomina, że jak stwierdził w rezolucji ustawodawczej z 16 września 2020 r., aby 
sfinansować budżet na 2021 r., nowe kategorie zasobów własnych należy wprowadzić od 
2021 r., natomiast wszelkie kwoty uzyskane z tytułu nowych zasobów własnych i 
przekraczające poziom niezbędny do wywiązania się z zobowiązań płatniczych Next 
Generation EU w danym roku powinny pozostać w budżecie Unii jako dochody ogólne, 
w szczególności w celu uzupełnienia środków na 15 sztandarowych programów unijnych 
od 2021 r. i odpowiedniego podniesienia pułapów WRF;

Dział 1 
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17. podkreśla, że program „Horyzont Europa” stanowi bardzo ważną europejską wartość 
dodaną i odgrywa istotną rolę w obszarach badań europejskich, które mają zasadnicze 
znaczenie dla powodzenia Europejskiego Zielonego Ładu, umożliwienia przejścia do 
2050 r. na gospodarkę i społeczeństwo neutralne dla klimatu oraz wspierania 
transformacji cyfrowej, kluczowej dla dobrobytu Unii w przyszłości; podkreśla również, 
że pandemia COVID-19 zwróciła uwagę na konieczność inwestowania w badania 
w dziedzinie zdrowia; proponuje zatem znacznie zwiększyć środki na program „Horyzont 
Europa” zgodnie z jego dotychczasowymi apelami o całkowity budżet na okres WRF 
2021–2027 w wysokości 120 mld EUR; uważa ponadto, że zgodnie z art. 15 ust. 3 
rozporządzenia finansowego należy udostępnić pełną kwotę umorzeń dokonanych 
w całym okresie obecnych WRF, aby wspierać transformację klimatyczną i cyfrową oraz 
badania w dziedzinie zdrowia;

18. jest przekonany, że jednym z priorytetów Unii powinna być walka z rakiem i że należy 
znacznie zintensyfikować wysiłki na tym polu; podkreśla, że ważnym elementem tej 
walki są badania nad rakiem; zwraca uwagę na konieczność bezzwłocznego wzmożenia 
tego rodzaju badań;

19. apeluje, by w budżecie unijnym na 2021 r. przewidzieć odpowiednie środki na program 
InvestEU i pozwolić mu z jednej strony realizować jego cele długoterminowe i 
uczestniczyć w odbudowie długofalowej konkurencyjności Europy dzięki zapewnieniu 
większej zdolności inwestycyjnej ukierunkowanej na wspieranie zrównoważonej 
infrastruktury, badań, innowacji, cyfryzacji, MŚP i inwestycji społecznych, a z drugiej 
strony osiągnąć jego nowy krótkoterminowy cel polegający na wspomaganiu trwałego 
ożywienia gospodarczego przez zrównoważone inwestycje strategiczne; z głębokim 
żalem zauważa, że Rada Europejska odrzuciła wniosek Komisji w sprawie instrumentu 
wsparcia wypłacalności; popiera podejście przyjęte przez Parlament w pracach 
przygotowawczych nad instrumentem, zgodnie z którym środki przewidziane na ten 
instrument należy przesunąć do programu InvestEU z korzyścią dla przedsiębiorstw 
mających siedzibę w państwach członkowskich i prowadzących działalność w Unii;

20. podkreśla kluczową rolę instrumentu „Łącząc Europę” w budowaniu wysokowydajnej 
sieci transeuropejskiej i połączeń międzysystemowych między państwami 
członkowskimi, a zwłaszcza w państwach członkowskich, które wspierają 
zrównoważoną i transgraniczną mobilność oraz przesunięcia międzygałęziowe, z myślą 
o zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o 60 %, wspieraniu przedsięwzięć 
energetycznych i transportowych w przechodzeniu na gospodarkę neutralną dla klimatu 
zapewniającą bezpieczeństwo dostaw z uwzględnieniem szczególnej sytuacji 
europejskich regionów wyspiarskich i peryferyjnych oraz dążeniu do transformacji 
cyfrowej obejmującej również podnoszenie i zmianę kwalifikacji przez pracowników w 
Unii; proponuje zatem znaczne zwiększenie środków;

21. podkreśla, że kryzys wywołany COVID-19 uwydatnił rosnące znaczenie cyfryzacji w 
codziennym funkcjonowaniu gospodarki; zwraca uwagę na rolę programu „Cyfrowa 
Europa” w kształtowaniu i wspieraniu transformacji cyfrowej; proponuje zwiększenie 
środków ponad poziom proponowany w jego pośrednim stanowisku w sprawie WRF, tak 
aby uwzględnić potrzeby, jakie ujawniła pandemia;

22. przypomina o kluczowej wartości europejskiego programu kosmicznego, a zwłaszcza 
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wkładu programów Copernicus i Galileo w Europejski Zielony Ład, i w związku z tym 
zwraca się o ukierunkowane wzmocnienie środków, tak aby programy te mogły 
przyczyniać się do realizacji unijnych celów środowiskowych; zwraca uwagę na 
znaczenie, jakie ma niezależność europejskiego przemysłu kosmicznego w obliczu 
światowej konkurencji, oraz na wartość dodaną tych programów dla wzrostu 
zatrudnienia, konkurencyjności i rozwoju MŚP;

23. uważa, że należy też wzmocnić inne ważne priorytety w tym dziale; apeluje m.in. o 
znaczne zwiększenie kwoty przeznaczonej na cele MŚP, które stanowią podstawę 
gospodarki unijnej i odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu wysokiej jakości inwestycji 
i tworzeniu miejsc pracy we wszystkich państwach członkowskich, także z myślą o 
wspieraniu i zwiększaniu udziału kobiet w MŚP, a tym samym ich dostępu do rynków; 
wzmacnia ponadto kluczowe programy z grupy polityk związanych z przestrzenią 
kosmiczną; przypomina o istotnym wkładzie agencji Unii w realizację celów polityk 
unijnych; apeluje zatem o odpowiednie środki i personel dla Agencji UE ds. 
Cyberbezpieczeństwa (ENISA), Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA), 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), programu kosmicznego Unii Europejskiej 
oraz Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) zgodnie z 
ich zadaniami i obowiązkami;

24. ponawia apel o wsparcie dla MŚP, zwłaszcza w sektorze turystyki, sektorze kreatywnym 
i transportowym, aby zwiększyć ich zdolność do przezwyciężenia skutków pandemii 
COVID-19; ponawia ponadto wniosek Parlamentu – przedstawiony w związku ze 
sprawozdaniem okresowym z 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027 – o dodanie specjalnej linii budżetowej w celu uwzględnienia sektora 
turystyki, który ma ogromne znaczenie dla gospodarki, konkurencyjności, zatrudnienia 
(bezpośrednio i pośrednio zapewnia on w Unii 23 mln miejsc pracy, zwłaszcza dla ludzi 
młodych) oraz rozwoju społecznego w całej Unii, a który szczególnie ucierpiał w wyniku 
kryzysu wywołanego COVID-19 i mierzy się z szybkim i gwałtownym spadkiem popytu 
oraz nagłą utratą miejsc pracy, zagrażając w ten sposób wielu europejskim MŚP;

25. ubolewa, że w obecnej sytuacji Komisja nie zaproponowała utworzenia specjalnej linii 
budżetowej z myślą o turystyce; apeluje o szybkie bezpośrednie i pośrednie wsparcie dla 
tego sektora, zwłaszcza dla MŚP;

26. w związku z tym zwiększa poziom środków na zobowiązania w dziale 1 
o 6 313 980 774 EUR w stosunku do PB (z wyłączeniem projektów pilotażowych 
i działań przygotowawczych), z czego 5 996 664 225 EUR na sztandarowe programy; 
ponadto udostępnia w ramach działu kwotę 1 631 420 001 EUR w środkach na 
zobowiązania w związku z umorzeniami na mocy art. 15 ust. 3 rozporządzenia 
finansowego;

Dział 2a

27. postanawia poprzeć stanowisko Rady w czytaniu działu 2a;

Dział 2b
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28. uważa, że należy jak najszybciej przeznaczyć dodatkowe środki na Program UE dla 
zdrowia, przyczyniając się w szczególności do zaspokojenia znacznych potrzeb 
strukturalnych ujawnionych w czasie kryzysu związanego z COVID-19 i określając 
kluczowe obszary działania, takie jak usprawnienie krajowych systemów opieki 
zdrowotnej, zmniejszenie nierówności w zakresie zdrowia oraz dostępność 
i przystępność cenowa leków i innych produktów istotnych w kontekście kryzysu, a także 
zapewnić nieprzerwane i terminowe świadczenie dostępnych i bezpiecznych usług 
dotyczących zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz korzystanie z praw w tym 
zakresie i położyć m.in. większy nacisk na walkę Unii z rakiem;

29. podkreśla znaczenie programu Erasmus+ jako jednego ze sztandarowych i cieszących się 
największym powodzeniem programów unijnych, który strategicznie inwestuje 
w przyszłość i obywateli Unii; przypomina, że brak dostatecznych środków na program 
Erasmus+ zagrozi ciągłemu tworzeniu nowych możliwości dla młodych ludzi i ich 
rosnącym szansom na zatrudnienie, a także zdolności programu do realizacji nowych 
celów i dążeń do zyskania bardziej integracyjnego i ekologicznego charakteru; 
postanawia zatem znacznie zwiększyć środki na program Erasmus+ zgodnie ze swoim 
stanowiskiem przewidującym potrojenie jego budżetu;

30. przypomina, że sektor kultury i sektor kreatywny to jedne z tych sektorów, które 
najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19, i apeluje o odpowiednie działania 
i środki finansowe, by ograniczyć poważne straty ponoszone nieustannie przez te sektory 
w związku z niespodziewanym zamykaniem sal podczas kryzysu spowodowanego 
COVID-19; proponuje zatem znacznie zwiększyć odpowiednie linie budżetowe 
programu „Kreatywna Europa”, by zapewnić wsparcie sektorom dotkniętym kryzysem;

31. podkreśla potrzebę większej przejrzystości w przydzielaniu środków w ramach różnych 
komponentów i podprogramów programu Erasmus+ dzięki przywróceniu wcześniejszej 
nomenklatury oraz programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” dzięki 
utworzeniu nowej linii budżetowej dla komponentu dotyczącego wartości Unii; ponawia 
swój apel do Komisji o zwiększenie przejrzystości wydatków z budżetu na działania 
multimedialne, w szczególności dzięki utworzeniu nowych linii budżetowych 
odpowiadających stosowanym środkom;

32. postanawia utworzyć nową linię budżetową 07 06 04 „Ochrona i propagowanie wartości 
Unii”, by wzmocnić finansowanie zorientowane na ochronę i promowanie demokracji, 
praworządności i praw podstawowych, w tym wspieranie działań organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w tym zakresie;

33. zgadza się z prognozą Komisji, że w kontekście odbudowy po pandemii COVID-19 
jeszcze większego znaczenia nabierze w nadchodzących latach walka ze skrajnym 
ubóstwem, a zwłaszcza ubóstwem wśród dzieci; nalega zatem na utworzenie oddzielnej 
linii budżetowej w EFS+ z przydziałem 1 mld EUR na 2021 r. na europejską gwarancję 
dla dzieci;

34. przypomina, że kryzys związany z COVID-19 w większym stopniu dotyka kobiety, 
osoby systematycznie dyskryminowane ze względu na płeć i inne grupy szczególnie 
wrażliwe, i apeluje o wzmocnienie komponentu „Zatrudnienie i innowacje społeczne” 
jako wsparcia dla programów i szkoleń służących zwiększeniu ich udziału w rynku pracy 
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i przeciwdziałaniu ich niestabilnej sytuacji zawodowej;

35. zwraca uwagę na kluczową rolę programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” 
w ochronie i promowaniu praw i wartości zapisanych w Traktatach i Karcie praw 
podstawowych UE i podkreśla, że na każdy z komponentów potrzebne są dodatkowe 
środki, a w szczególności na komponent Daphne służący walce z przemocą wobec kobiet 
oraz komponent wspierający zaangażowanie i udział obywateli w życiu Unii;

36. podkreśla wkład programu „Sprawiedliwość” w dalszy rozwój europejskiej przestrzeni 
sprawiedliwości w oparciu o praworządność, wzajemne uznawanie i wzajemne zaufanie 
oraz postanawia ten program wzmocnić;

37. wzywa do zwiększenia środków na grupę polityk związanych z kulturą, kreatywnością i 
integracją społeczną, tak by w każdym z programów lepiej uwzględnić problematykę 
płci, a także wspierać i promować w Unii studia i badania z zakresu płci kulturowej;

38. uważa, że należy zwiększyć środki w linii budżetowej przeznaczonej na społeczność 
Turków cypryjskich, aby istotnie przyczynić się do kontynuowania i zintensyfikowania 
działań Komitetu ds. Osób Zaginionych na Cyprze, a także wesprzeć Komisję Techniczną 
ds. Dziedzictwa Kulturowego złożoną z przedstawicieli obydwu społeczności, w ten 
sposób budując zaufanie i pojednanie między tymi społecznościami;

39. głęboko ubolewa, że Komisja nadal nie odpowiedziała na apel Parlamentu o gruntowny 
przegląd linii budżetowej przeznaczonej na działania multimedialne, zwłaszcza pod 
kątem umowy ramowej z Euronews; postanawia utrzymać środki budżetowe w rezerwie, 
dopóki Komisja nie odpowie na zastrzeżenia Trybunału Obrachunkowego; zauważa 
jednak, że Trybunał Obrachunkowy nie stwierdza po stronie Euronews żadnych uchybień 
w wywiązywaniu się z obowiązków informacyjnych wynikających z aktualnej umowy;

40. zwraca uwagę na ważną rolę zdecentralizowanych agencji działających w ramach 
niniejszego działu; apeluje o zapewnienie Agencji Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej (FRA) odpowiednich zasobów finansowych i ludzkich, które pozwoliłby jej 
wykonywać jej zadania, zważywszy na dodatkowe projekty określone w procesie 
konsultacji agencji z zainteresowanymi stronami; domaga się odpowiednich środków 
budżetowych dla Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) i 
Europejskiego Urzędu ds. Pracy, biorąc pod uwagę znaczenie ich zadań oraz rolę, jaką 
Europejski Urząd ds. Pracy ma pełnić w zapewnieniu sprawiedliwej mobilności 
pracowników w kontekście kryzysu związanego z COVID-19; apeluje ponadto o 
przydzielenie odpowiednich funduszy i personelu Agencji Unii Europejskiej ds. 
Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust), 
Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskiej 
Agencji Leków (EMA) realizujących kolejne ważne priorytety;

41. postanawia zastosować ukierunkowane wzmocnienie środków na Prokuraturę 
Europejską (EPPO), tak by mogła bezzwłocznie przystąpić do wykonywania swoich 
obowiązków zgodnie z powierzonym jej mandatem; uważa, że jej charakter wymaga 
większej gwarancji niezależności, w związku z czym należy traktować ją jako niezależny 
organizm, a nie agencję, a jej budżet umieścić w dziale 7; podkreśla, że ustanowienie 
EPPO nie może prowadzić do zmniejszenia zdolności Europejskiego Urzędu ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) do właściwego funkcjonowania;
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42. odrzuca wniosek Komisji dotyczący połączenia różnych linii budżetowych związanych 
z celami polityki społecznej; uważa, że oddzielne linie budżetowe, takie jak w 
przeszłości, zapewnią niezbędną przejrzystość i zasoby dla każdego z tych kluczowych 
obszarów;

43. postanawia przenieść linię budżetową 06 04 01 (Instrument Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy – spłata kuponu okresowego oraz umorzenie w terminie zapadalności) do 
rozdziału 17, ponieważ wszystkie koszty finansowania wydatków związanych z Next 
Generation EU należy uwzględnić poza i ponad pułapami WRF;

44. zwiększa środki na dział 2b łącznie o 5 894 270 074 EUR w stosunku do PB w środkach 
na zobowiązania (z wyłączeniem projektów pilotażowych i działań przygotowawczych), 
z czego 6 041 509 293 EUR na sztandarowe programy;

Dział 3

45. przypomina, że Rada Europejska w swoim stanowisku w sprawie Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Odbudowy nie utrzymała poziomu wsparcia dla Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji przewidzianego we wniosku Komisji; obawia się, że cięcia 
te poważnie osłabią wysiłki na rzecz odbudowy; przypomina, że Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji jest istotnym i niezbędnym elementem składowym 
architektury Europejskiego Zielonego Ładu; w związku z tym proponuje zwiększenie 
w 2021 r. środków na zobowiązania w ramach tego sztandarowego programu 
o 500 mln EUR;

46. postanawia, zgodnie z ogólnym priorytetem dotyczącym przeciwdziałania zmianie 
klimatu i utracie różnorodności biologicznej, skoncentrować znaczne zwiększenie 
środków na zobowiązania o 237 mln EUR na liniach budżetowych związanych z 
programem LIFE; zauważa, że wzrost ten ma przyczynić się do realizacji 
najważniejszych celów, takich jak ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, 
gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia, łagodzenie zmiany klimatu 
i przystosowanie się do niej, a także przejście na czystą energię; ma nadzieję, że Komisja 
zapewni niezbędną zdolność absorpcyjną w celu skutecznego wykorzystania tych 
dodatkowych środków;

47. przypomina, że pandemia COVID-19 poważnie dotknęła wiele sektorów rolnictwa i w 
związku z tym popiera ukierunkowane wzmocnienie linii budżetowych na środki 
wspierania rynku w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), 
które mają na celu łagodzenie skutków kryzysu spowodowanego tą pandemią, zwłaszcza 
w odniesieniu do gospodarstw ekologicznych i drobnych producentów rolnych; oczekuje, 
że list w sprawie poprawek będzie przewidywał dalsze dostosowanie poziomu środków 
EFRG poprzez uwzględnienie dochodów przeznaczonych na określony cel, które mają 
być dostępne w 2021 r., oraz innych parametrów, takich jak wpływ pandemii COVID-19 
na sektory rolnictwa;

48. uważa, że żadne środki, zwłaszcza ze wspólnej polityki rolnej, nie mogą być 
przeznaczane na wspieranie rozrodu i hodowli byków na potrzeby działalności związanej 
z walkami byków;
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49. zwraca uwagę na szczególnie trudne warunki społeczno-gospodarcze w regionach 
najbardziej oddalonych Unii, nasilone skutkami kryzysu związanego z COVID-19; 
proponuje w związku z tym dodatkowe środki do linii budżetowej programu POSEI 
przeznaczonej na utrzymanie działalności rolniczej oraz zaopatrzenie w żywność 
i produkty rolne w regionach najbardziej oddalonych, którym należy zapewnić 
odpowiednie środki; podkreśla ponadto znaczenie uwzględnienia specyfiki i ograniczeń 
regionów najbardziej oddalonych przy opracowywaniu programów i funduszy unijnych 
w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 i w ramach Next Generation EU.

50. zwiększa środki na Europejski Fundusz Morski i Rybacki o 19,6 mln EUR; uznaje, że 
rok 2021 będzie kluczowym rokiem dla sektora gospodarki rybnej, który będzie musiał 
stawić czoła jednocześnie wyzwaniom związanym z dostosowaniem do celów 
Europejskiego Zielonego Ładu oraz zagrożeniom wynikającym z kryzysu związanego 
z COVID-19 i z brexitu;

51. podkreśla znaczenie zapewnienia wystarczających środków finansowych na gromadzenie 
danych w sektorze rybołówstwa, zarządzanie nimi, ich wykorzystywanie i wymianę;

52. zamierza wspierać Europejską Agencję Środowiska (EEA) dodatkowymi zasobami 
finansowymi i ludzkimi, ponieważ zgodnie z oczekiwaniami agencja ta ma odgrywać 
kluczową rolę we wspieraniu działań związanych z Zielonym Ładem poprzez 
monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie unijnej strategii ochrony różnorodności 
biologicznej, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu i 
inicjatyw na rzecz zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń;

53. zwiększa ogólny poziom środków w dziale 3 o 867 937 490 EUR powyżej PB 
w środkach na zobowiązania (z wyłączeniem projektów pilotażowych i działań 
przygotowawczych), z czego 739 100 000 EUR na programy przewodnie; 

Dział 4

54. zwiększa finansowanie priorytetów Parlamentu w dziedzinie migracji i zarządzania 
granicami, w szczególności Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami oraz 
Funduszu Azylu i Migracji; jednocześnie dąży do zwiększenia przejrzystości budżetowej 
poprzez odzwierciedlenie szczegółowych celów obu funduszy w strukturze budżetu, tak 
aby władza budżetowa mogła uważniej śledzić wydatki;

55. podkreśla, że kluczowe znaczenie ma inwestowanie w odpowiednie finansowanie 
i poziomy zatrudnienia we wszystkich agencjach działających w dziedzinie migracji, 
azylu i zarządzania granicami; zwraca się o dodatkowe zasoby kadrowe dla 
Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), które będą niezbędne do 
prawidłowego realizowania przez agencję działań w praktyce, rozwoju szkoleń, działań 
analitycznych i ram zarządzania, a także dla Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania 
Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA); zwraca się o dodatkowe zasoby finansowe 
i kadrowe dla Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex);

56. wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z kolejnymi ofiarami śmiertelnymi na Morzu 
Śródziemnym; uważa, że konieczne jest bardziej długoterminowe podejście do operacji 
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poszukiwawczo-ratowniczych, ponieważ nie można pozostawiać ich wyłącznie 
podmiotom niepaństwowym; uważa, że Komisja powinna przedstawić wniosek 
ustawodawczy dotyczący utworzenia funduszu poszukiwawczo-ratowniczego 
wspierającego misje poszukiwawczo-ratownicze na Morzu Śródziemnym; proponuje 
zatem utworzenie nowej linii budżetowej dla tego funduszu, aby zachęcać do ratowania 
życia i pokazać wzajemną solidarność państw członkowskich w prowadzeniu operacji 
poszukiwawczo-ratowniczych zgodnie z prawem międzynarodowym i prawami 
podstawowymi, w tym prawem do życia i zasadą non-refoulement;

57. podsumowując, zwiększa środki na dział 4 o 710 251 000 EUR w środkach na 
zobowiązania powyżej poziomów PB, z czego 500 251 000 EUR na programy 
przewodnie;

Dział 5

58. podkreśla znaczenie stopniowego kształtowania wspólnej unijnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony; podkreśla znaczenie pogłębienia europejskiej współpracy 
w dziedzinie obrony, ponieważ służy to nie tylko zwiększeniu bezpieczeństwa Europy 
i jej obywateli, lecz także prowadzi do obniżenia kosztów; wzywa do zwiększenia 
finansowania Europejskiego Funduszu Obronnego, aby w pełni wspierać innowacyjną i 
konkurencyjną bazę przemysłową sektora obronnego, która przyczyni się do osiągnięcia 
niezbędnej strategicznej autonomii Unii;

59. wzywa do zwiększenia środków finansowych na mobilność wojskową, co pomoże 
państwom członkowskim działać szybciej i skuteczniej; stwierdza, że potrzebne są 
wystarczające środki finansowe na wspieranie misji i działań prowadzonych w ramach 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, w tym również na finansowanie 
infrastruktury transportowej podwójnego zastosowania oraz uproszczenie zezwoleń 
dyplomatycznych i przepisów prawa celnego;

60. przypomina o ważnej roli zdecentralizowanych agencji działających w dziedzinie 
bezpieczeństwa i egzekwowania prawa, w szczególności Europejskiego Centrum 
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) oraz Agencji Unii Europejskiej 
ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), w zapewnianiu ich istotnych działań w 
walce z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, oraz proponuje ukierunkowane 
zwiększenie środków, aby umożliwić im właściwe wykonywanie ich zadań;

61. zwiększa ogólny poziom środków w dziale 5 o 372 320 760 EUR powyżej PB 
(z wyłączeniem projektów pilotażowych i działań przygotowawczych), z czego 
312 829 132 EUR na programy przewodnie;

Dział 6

62. zwraca uwagę, że w czasach, gdy wyzwania zewnętrzne i kwestie stosunków 
międzynarodowych nabierają coraz większego znaczenia i dominują w polityce 
międzynarodowej, zewnętrzny wymiar budżetu Unii musi być odpowiednio finansowany 
i przygotowany do szybkiego reagowania na obecne, pojawiające się i przyszłe 
wyzwania; zauważa, że większość wydatków na działania zewnętrzne dotyczy 



RR\1217280PL.docx 15/120 PE658.989v02-00

PL

Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR), 
w sprawie którego nadal trwają międzyinstytucjonalne negocjacje ustawodawcze;

63. ubolewa, że nowa nomenklatura działań zewnętrznych zaproponowana przez Komisję 
jest znacznie mniej szczegółowa niż poprzednia, co zmniejsza przejrzystość, 
przewidywalność, rozliczalność i kontrolę oraz ogranicza zdolność władzy budżetowej 
do podejmowania decyzji odzwierciedlających priorytety polityczne; podkreśla 
w związku z tym potrzebę bardziej zróżnicowanej struktury budżetowej, obejmującej 
specjalne linie dla najważniejszych beneficjentów, obszarów polityki i podregionów, aby 
poprawić jasność i czytelność budżetu; proponuje zatem zmienioną nomenklaturę dla 
ISWMR, dostosowaną do nowych instrumentów, przy jednoczesnym uszczegółowieniu;

64. apeluje o zwiększenie poziomów finansowania dla wszystkich programów 
geograficznych i tematycznych w ramach ISWMR zgodnie ze swoim stanowiskiem w tej 
kwestii w pierwszym czytaniu; przypomina swoje stanowisko, zgodnie z którym należy 
wzmocnić programy tematyczne w ramach ISWMR, aby umożliwić Unii utrzymanie 
silnej pozycji w tych priorytetowych obszarach; podkreśla, że stanowisko dotyczące 
środków przydzielonych ISWMR jest w pełni zgodne z kwotami ujętymi w stanowisku 
Parlamentu w kwestii ISWMR w pierwszym czytaniu;

65. proponuje utworzenie specjalnej linii budżetowej na „wsparcie procesu politycznego 
w Libii” w celu przyczynienia się do pokojowego rozwiązania konfliktu libijskiego;

66. zwraca uwagę na utrzymujące się wyzwania we wschodnim i południowym sąsiedztwie 
UE, w związku z czym konieczne jest wzmocnienie poświęconej im specjalnej linii 
budżetowej, a także na znaczenie przyznania Agencji Narodów Zjednoczonych ds. 
Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie zwiększonego wsparcia 
finansowego w celu wypełniania jej mandatu, biorąc pod uwagę rosnące potrzeby 
uchodźców palestyńskich oraz jako inwestycji na rzecz stabilności i rozwoju w regionie; 
przypomina o znaczeniu rozwijania stabilnych stosunków i silnej współpracy między UE 
a Afryką i uważa, że należy przeznaczyć wystarczające środki finansowe na rozwój tego 
kontynentu, co przyczyniłoby się między innymi do ograniczenia pierwotnych przyczyn 
przymusowej migracji;

67. podkreśla pilną potrzebę zacieśnienia współpracy na rzecz rozwoju w zakresie zdrowia, 
wysokiej jakości programów kształcenia na odległość sprzyjających włączeniu 
społecznemu oraz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, a także w 
zakresie różnorodności biologicznej, żywienia, zrównoważonego rolnictwa i 
bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ kryzys związany z COVID-19 nasila 
tendencję wzrostową w zakresie głodu na świecie; wskazuje w związku z tym, że 
ogromne znaczenie ma wspieranie tworzenia i wzmacniania instytucji oraz kształcenia w 
celu zwiększenia liczby wykwalifikowanej siły roboczej; potwierdza potrzebę 
dopilnowania, by kwota w liniach budżetowych przeznaczonych na ludzi, planetę, 
dobrobyt i partnerstwo była znacznie wyższa niż kwota przewidziana w linii budżetowej 
dotyczącej globalnych wyzwań zaproponowanej w projekcie budżetu;

68. podkreśla potrzebę znacznego finansowania krajów Bałkanów Zachodnich w związku z 
procesem akcesyjnym i wieloma wyzwaniami stojącymi przed UE i krajami 
kandydującymi; uważa za istotne, aby nowa nomenklatura instrumentu IPA III 
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obejmowała odrębne linie budżetowe dla Bałkanów Zachodnich i Turcji, biorąc pod 
uwagę wyjątkowo delikatny charakter unijnego finansowania dla Turcji;

69. potępia ciągłe naruszanie przez Turcję prawa międzynarodowego i prawa UE oraz jej 
zasad i wartości; domaga się, aby finansowanie reform politycznych w Turcji było 
przeznaczone wyłącznie na promowanie dialogu i zapewnianie wsparcia społeczeństwu 
obywatelskiemu, podmiotom niepaństwowym i kontaktom międzyludzkim, dopóki kraj 
ten nie osiągnie postępów w dziedzinie demokracji, praworządności i praw człowieka; 
zdecydowanie potępia powtarzające się prowokacje Turcji i naruszenia suwerenności 
Grecji i Cypru;

70. podkreśla, zwłaszcza w świetle obecnej sytuacji związanej z COVID-19 i w związku z 
niefortunną decyzją Rady Europejskiej o usunięciu zewnętrznego filaru Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Odbudowy, że rozdział dotyczący pomocy humanitarnej musi 
zostać wzmocniony i że konieczne są zabezpieczenia, aby zapobiec wypieraniu 
wewnętrznego lub zewnętrznego wykorzystania rezerwy na rzecz solidarności i pomocy 
nadzwyczajnej; podkreśla potrzebę zapewnienia dalszego finansowania inicjatywy 
„Wolontariusze pomocy UE” na wypadek impasu w trwających negocjacjach w sprawie 
programu „Europejski Korpus Solidarności”;

71. w związku z niedawnymi niepokojącymi wydarzeniami na Białorusi wzywa UE do 
wspierania – za pośrednictwem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) i 
Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz 
poprzez powołanie nowego specjalnego przedstawiciela ds. Białorusi – procesu 
pokojowego przekazania władzy zgodnie z dialogiem prowadzonym przez ONZ lub 
ewentualnie przez OBWE w oparciu o ochronę praw człowieka i wolę narodu 
białoruskiego;

72. w świetle zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem i rozpowszechnianiem 
fałszywych informacji podkreśla potrzebę lepszego uwzględnienia tych kwestii 
w budżecie Unii i reagowania na nie na poziomie horyzontalnym, zarówno w siedzibie 
głównej, jak i w delegaturach Unii na całym świecie; uważa w związku z tym, że 
konieczne jest wzmocnienie linii budżetowych przeznaczonych na komunikację 
strategiczną w zakresie działań zewnętrznych;

73. zwiększa ogólny poziom środków w dziale 5 o 698 781 256 EUR powyżej PB 
(z wyłączeniem projektów pilotażowych i działań przygotowawczych), z czego 583 041 
792 EUR na programy przewodnie;

Dział 7

74. postanawia nie przywracać na tym etapie kwot zmniejszonych przez Radę w dziale 7;

75. głęboko ubolewa, że Komisja nadal nie odpowiedziała na wniosek Parlamentu o pełny 
dostęp do umów i informacji na temat umowy dotyczącej szczepionek przeciwko 
COVID-19 objętej projektem budżetu korygującego nr 8/2020;

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze
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76. przypomina o znaczeniu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych jako 
narzędzi formułowania priorytetów politycznych i wprowadzania nowych inicjatyw, 
które mają potencjał do przekształcenia się w stałe działania i programy UE; po 
przeprowadzeniu dokładnej analizy wszystkich złożonych wniosków przyjmuje 
zrównoważony pakiet projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, 
odzwierciedlający priorytety polityczne Parlamentu; wzywa Komisję do szybkiego 
wdrożenia projektów pilotażowych i działań przygotowawczych w ścisłej współpracy 
z posłami do Parlamentu Europejskiego oraz do przekazywania informacji zwrotnych na 
temat ich wyników i rezultatów w praktyce;

Płatności

77. podkreśla konieczność zapewnienia wystarczającego poziomu środków na płatności w 
budżecie na 2021 r., w którym uwzględniony zostanie wolumen zobowiązań 
pozostających do spłaty na koniec 2020 r., aby uniknąć nagromadzenia niezapłaconych 
roszczeń dotyczących WRF na lata 2014–2020 i finansować przedpłatę wydatków 
związanych z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19; zauważa, że ze względu na 
opóźnienia we wdrażaniu okresu programowania 2014–2020 większość odnośnych 
płatności zostanie rozliczona w latach 2021 i 2022; odnotowuje większą dokładność 
prognoz państw członkowskich i podkreśla, że należy to w pełni uwzględnić w budżecie 
na 2021 r.; podkreśla w związku z tym, że potrzebny jest wiarygodny plan płatności dla 
całych WRF na lata 2021–2027, przewidujący wystarczające płatności w pierwszych 
latach ich obowiązywania z możliwością przenoszenia niewykorzystanych płatności na 
kolejne lata za pomocą instrumentów szczególnych wykraczających poza pułapy 
płatności określone w WRF;

78. przypomina, że w 2020 r. przyjęto szereg środków ustawodawczych mających na celu 
ułatwienie absorpcji, ograniczenie biurokracji i przyspieszenie rzeczywistej wypłaty 
środków w ramach szeregu programów w celu zapewnienia przepływów pieniężnych 
i płynności w kontekście poważnego kryzysu gospodarczego; uważa, że to podejście 
byłoby w sposób poważny i nieuzasadniony osłabione, gdyby nie opierało się na 
dostatecznym poziomie środków na płatności w 2021 r.; wzywa zatem do udostępnienia 
odpowiednich środków od momentu przyjęcia budżetu na rok 2021; zobowiązuje się do 
poczynienia wszelkich kroków niezbędnych do dostosowania środków na płatności 
w trakcie realizacji w 2021 r.;

79. przypomina stanowisko Parlamentu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich; podkreśla znaczenie 
posiadania mechanizmu ochrony budżetu Unii w przypadkach, gdy istnieje systemowe 
zagrożenie dla wartości zapisanych w art. 2 TUE i gdy zagrożone są interesy finansowe 
Unii; podkreśla, że Parlament nie zaakceptuje porozumienia w sprawie mechanizmu, 
który nie chroni budżetu Unii przed uogólnionymi brakami w zakresie praworządności;

Inne sekcje 

Sekcja I – Parlament Europejski
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80. wyraża zdziwienie i poważne zaniepokojenie cięciami zaproponowanymi przez Komisję 
w budżecie Parlamentu, które są po raz kolejny sprzeczne z tradycją dobrej współpracy 
między obiema instytucjami; przywraca środki zapisane w preliminarzu przygotowanym 
na podstawie dokładnej i odpowiedzialnej analizy potrzeb Parlamentu na rok 2021 
i przyjętym zdecydowaną większością głosów na posiedzeniu plenarnym w rezolucji 
w dniu 14 maja 2020 r. oraz dostosowuje te środki, aby uwzględnić utworzenie pięciu 
nowych komisji parlamentarnych w przypadku przywrócenia środków; podkreśla, że w 
ciągu 2021 r. konieczne może okazać się dostosowanie budżetu na 2021 r., aby 
uwzględnić ewolucję kryzysu związanego z COVID-19;

81. odnotowuje trwające negocjacje w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych na 
lata 2021–2027 oraz niepewność co do poziomu finansowania nowego działu 7 – 
Europejska administracja publiczna; podkreśla, że Parlament osiągnął cel redukcji 
zatrudnienia o 5 % i faktycznie odnotował ogólną redukcję o 6 %; podkreśla fakt, że od 
czasu przyjęcia traktatu lizbońskiego Parlament musi sprostać większej liczbie zadań; 
odnotowuje, że w ostatniej kadencji parlamentarnej osiągnięto synergie i dokonano 
zmiany priorytetów; podkreśla, że zdolność Parlamentu do działania zależy od 
wykonywania przez Parlament zadań politycznych, ustawodawczych i 
administracyjnych, co wymaga odpowiednich zasobów kadrowych; jest głęboko 
zaniepokojony poważnym i strukturalnym niedoborem personelu w sekretariatach wielu 
komisji, co stoi w sprzeczności ze znacznym wzrostem ich obciążenia pracą, i zwraca się 
do Prezydium i sekretarza generalnego o pilne przedstawienie rozwiązań w celu 
zapewnienia odpowiedniej liczby personelu sekretariatów komisji; 

82. ponownie podkreśla priorytety Parlamentu na nadchodzący rok budżetowy, mianowicie 
skoncentrowanie budżetu Parlamentu na jego podstawowych funkcjach stanowienia 
prawa, działania jako jeden z organów władzy budżetowej, reprezentowania obywateli 
i kontrolowania pracy innych instytucji, a także zapewnienie zasobów na projekty 
priorytetowe dotyczące współpracy z obywatelami, ekologicznego Parlamentu 
promującego oszczędność zasobów, dostępnego Parlamentu, w pełni szanującego 
zagadnienia dotyczące płci społeczno-kulturowej, bezpieczeństwa budynków, 
cyberbezpieczeństwa i rozwoju IT oraz wieloletnie przedsięwzięcia z zakresu 
nieruchomości;

83. zgodnie z preliminarzem przyjętym przez Parlament:

a) z zadowoleniem przyjmuje środki podjęte przez Parlament w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19, w tym nowe tymczasowe metody pracy oraz utworzenie 
centrum testów przesiewowych na COVID-19 dla posłów i pracowników; 
ponownie zwraca się do sekretarza generalnego o dokonanie oceny skutków 
finansowych tych środków dla budżetów Parlamentu na lata 2020 i 2021 oraz o 
przedłożenie tej oceny Komisji Budżetowej Parlamentu w listopadzie 2020 r.; 
wzywa sekretarza generalnego do opracowania szczegółowych wytycznych w 
celu lepszego przygotowania Parlamentu do ewentualnych przyszłych 
przypadków siły wyższej oraz do dopilnowania, aby Parlament mógł nadal pełnić 
swoją rolę ustawodawczą w przypadku braku możliwości utrzymania normalnej 
działalności;

b) ponawia swój apel do Prezydium o przygotowanie szczegółowego planu działania 
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na rzecz osiągnięcia ambitnych celów środowiskowych i zmniejszenia śladu 
węglowego zgodnie z decyzją Prezydium z dnia 16 grudnia 2019 r. oraz 
o przedstawienie Komisji Budżetowej Parlamentu rocznego przeglądu wyników; 

c) przypomina swój wniosek o dostosowanie dodatków dla akredytowanych 
asystentów parlamentarnych wypłacanych w związku z podróżami służbowymi 
między trzema miejscami pracy Parlamentu do poziomu dodatków dla 
urzędników i innych pracowników ; ponawia swój wniosek o dokonanie 
przeglądu przepisów wykonawczych regulujących prace i wyjazdy delegacji poza 
granicami Unii w celu rozważenia, czy akredytowani asystenci parlamentarni 
mogą, pod pewnymi warunkami, towarzyszyć posłom podczas oficjalnych 
wyjazdów delegacji parlamentarnych i wyjazdów służbowych;

d) ponownie zwraca się do Prezydium o ustanowienie pełnej elastyczności w 
odniesieniu do obecności posłów podczas zielonych tygodni;

e) podkreśla, że Komisja Budżetowa Parlamentu musi otrzymywać wszystkie 
odpowiednie informacje odnoszące się do budżetu Parlamentu w odpowiednim 
czasie i w czytelnej postaci, tak aby móc podejmować świadome decyzje; 
zdecydowanie ponawia swój apel o:

– szczegółową analizę i uzasadnienie kosztów i oszczędności związanych z 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz przekazanie Komisji 
Budżetowej Parlamentu dokładnych kwot w listopadzie 2020 r.; 

– szczegółowy podział wydatków na utworzenie nowych ośrodków „Europa 
Experience” na 2021 r., z uwzględnieniem możliwych skutków pandemii 
COVID-19 dla badań rynku lokalnego i otwarcia wystaw „Europa experience”;

–szczegółowy podział wydatków na nową strategię dla odwiedzających i 
czteroletnią kampanię informacyjną, a także szczegółową ocenę kampanii 
komunikacyjnej przeprowadzonej przed wyborami europejskimi w 2019 r. i w 
ich trakcie; jest zdania, że wszelkie nowe działania komunikacyjne powinny 
opierać się na obiektywnej i rzeczowej analizie tej oceny;

– szczegółową i dogłębną analizę kosztów reprezentacyjnych obecności 
dyplomatycznej poza granicami Unii w Indonezji (Dżakarta), Etiopii (Addis 
Abeba) i Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork);  

– dalsze informacje dotyczące wydatków na zarządzanie projektem budowy 
zachodniego skrzydła budynku Konrad Adenauer; 

– przegląd wszystkich pozostałych budynków wynajmowanych obecnie przez 
Parlament w trzech miejscach pracy, które będą nadal zajmowane w 2021 r., a 
także szczegółową prognozę kosztów energii; wzywa w związku z tym do 
oszczędności powiązanych z zieloną energią;

– analizę wpływu na zasoby ludzkie, w szczególności na tłumaczy pisemnych i 
ustnych, w przypadku, gdyby Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych 
zrealizowała swój projekt narzędzia umożliwiającego automatyczną 
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transkrypcję i tłumaczenie wielojęzycznych debat parlamentarnych w czasie 
rzeczywistym; 

– przejrzysty proces podejmowania decyzji w dziedzinie polityki 
nieruchomości;

f) zwraca się do Prezydium o poinformowanie o swojej decyzji w sprawie 
przyszłości budynku Spaak w Brukseli oraz o szczegółowy podział kosztów w 
następstwie konkursu architektonicznego ogłoszonego przez Parlament w 2020 r. 
w celu przeprowadzenia remontu tego budynku lub jego zastąpienia; przypomina, 
że budżet na rok 2021 obejmuje linie dotyczące przygotowania prac w budynku 
Spaak;

g) przypomina o zaleceniach zawartych w rezolucjach Parlamentu z dnia 
26 października 2017 r., 11 września 2018 r. i 15 stycznia 2019 r. w sprawie 
zwalczania molestowania i wykorzystywania seksualnego w Unii oraz w sprawie 
środków na rzecz zapobiegania nękaniu i molestowaniu seksualnemu, a także 
zwalczania tych zjawisk; przyjmuje do wiadomości środki podjęte przez 
sekretarza generalnego w celu zapobiegania takim zdarzeniom i zwalczania ich; 
domaga się, aby sekretarz generalny dostarczył wszystkie informacje na temat 
programu na najbliższą przyszłość; zwraca się do sekretarza generalnego 
o przeprowadzenie przed przedstawieniem Prezydium preliminarza budżetowego 
na rok 2022 oceny nowych procedur w odniesieniu do molestowania; jest zdania, 
że zarówno personel, jak i posłów powinno się zachęcać do udziału 
w szkoleniach, aby zminimalizować występowanie takich zdarzeń 
w Parlamencie;

h) przypomina wniosek Prezydium skierowany do sekretarza generalnego 
o zbadanie, tak szybko jak to możliwe z prawnego punktu widzenia, sposobów 
zapewnienia stabilnego finansowania dobrowolnego funduszu emerytalnego;

i) przypomina swój wniosek skierowany do sekretarza generalnego o sprawdzenie, 
czy wykonawcy zewnętrzni przestrzegają najwyższych standardów prawa pracy 
w odniesieniu do personelu świadczącego usługi sprzątania w Parlamencie oraz 
pracowników restauracji samoobsługowych, w szczególności w odniesieniu do 
presji psychologicznej i warunków pracy wynikających z kryzysu związanego z 
COVID-19;

Inne sekcje (sekcje IV–X)

84. zauważa, że PB odzwierciedla w głównej mierze preliminarze poszczególnych instytucji 
wchodzących w zakres pozostałych sekcji budżetu i w związku z tym odpowiada, 
z pewnymi wyjątkami, ich wymogom finansowym; uważa, że horyzontalne i systemowe 
cięcia zaproponowane przez Radę miałyby w związku z tym szkodliwy wpływ na pracę 
zainteresowanych instytucji, a co za tym idzie na ich istotny wkład w funkcjonowanie 
Unii; w związku z tym proponuje przywrócenie poziomów PB w prawie wszystkich 
przypadkach, w tym w odniesieniu do planów zatrudnienia Trybunału Sprawiedliwości, 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Rzecznika Praw 
Obywatelskich i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych; zgodnie z dżentelmeńską 
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umową nie zmienia czytania Rady dotyczącego Rady i Rady Europejskiej;

85. uważa, że w ograniczonej liczbie przypadków i biorąc pod uwagę szacunki instytucji, 
konieczne jest zwiększenie środków w liniach w stosunku do PB; proponuje zatem:

a) w odniesieniu do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów – zwiększenie środków w stosunku do PB w kilku liniach, aby 
utrzymać poziom środków zgodny z ich szacunkami;

b) w odniesieniu do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – zwiększenie 
środków w stosunku do PB w linii 2214 „Zespół ds. strategicznej komunikacji” 
oraz linii 3001 „Personel zewnętrzny i usługi zewnętrzne”;

o

o o

86. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz 
z poprawkami do projektu budżetu ogólnego Radzie, Komisji, innym zainteresowanym 
instytucjom i organom oraz parlamentom narodowym.
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OPINIA KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021
(2020/1998(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Nikos Androulakis

WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zauważa, że rok budżetowy 2021 jest pierwszym w wieloletnich ramach finansowych 
(WRF) na lata 2021–2027; zauważa ponadto, że większość wydatków na działania 
zewnętrzne dotyczy Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwojowej (ISWMR), w sprawie którego nadal trwają międzyinstytucjonalne 
negocjacje ustawodawcze; podkreśla, że należy jak najszybciej wypracować 
porozumienie kończące te negocjacje;

2. ubolewa, że zaproponowana przez Komisję nowa nomenklatura dotycząca działań 
zewnętrznych jest znacznie mniej szczegółowa niż poprzednia, co zmniejsza 
przejrzystość, przewidywalność, rozliczalność i kontrolę oraz ogranicza zdolność władz 
budżetowych do dokonywania wyborów budżetowych odzwierciedlających priorytety 
polityczne; podkreśla w związku z tym, że potrzebna jest bardziej zróżnicowana 
struktura budżetu, obejmująca specjalne pozycje dla najważniejszych beneficjentów i 
subregionów, co pozwoli zwiększyć jasność i czytelność budżetu; zauważa, że Komisja 
Spraw Zagranicznych i Komisja Rozwoju zaproponowały zmienioną nomenklaturę 
dostosowaną do nowych instrumentów, która wprowadza jednak wyższy poziom 
szczegółowości przez utworzenie nowych linii budżetowych w ramach bardzo 
szerokich linii geograficznych i tematycznych zaproponowanych przez Komisję; 
podkreśla, że zmieniona nomenklatura ma silne poparcie w obu komisjach;

3. odrzuca poważne cięcia dotyczące działu 6 ujęte w porozumieniu Rady Europejskiej 
w sprawie WRF z 21 lipca 2020 r., w wyniku których ISWMR znalazłby się na 
poziomie niższym niż poprzednie instrumenty w bieżącym okresie programowania 
finansowego w momencie, gdy wiodąca rola UE jest potrzebna bardziej niż 
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kiedykolwiek wcześniej; ubolewa nad decyzją Rady Europejskiej o odrzuceniu 
zewnętrznego filaru Next Generation EU, mianowicie proponowanego przez Komisję 
zasilenia ISWMR kwotą w wysokości 10,5 mld EUR; zwraca uwagę, że należy 
zapewnić odpowiednie środki na wymiar zewnętrzny unijnego budżetu oraz 
przygotować go do szybkiego reagowania na aktualne, nowe i przyszłe wyzwania w 
chwili, kiedy wyzwania zewnętrzne i kwestie polityki międzynarodowej nabierają coraz 
większego znaczenia i dominują w polityce międzynarodowej; wzywa do znacznego 
wzmocnienia ISWMR jako jednego ze sztandarowych programów UE;

4. apeluje o zwiększenie poziomów finansowania dla wszystkich programów 
geograficznych i tematycznych w ramach ISWMR zgodnie ze swoim stanowiskiem 
w tej kwestii w pierwszym czytaniu; przypomina swoje stanowisko, zgodnie z którym 
należy wzmocnić programy tematyczne w ramach ISWMR, aby umożliwić Unii 
utrzymanie silnej pozycji w tych priorytetowych obszarach; podkreśla, że stanowisko 
dotyczące środków przydzielonych ISWMR jest w pełni zgodne z kwotami ujętymi w 
stanowisku Parlamentu w kwestii ISWMR w pierwszym czytaniu;

5. apeluje w szczególności o ambitniejszy budżet na program tematyczny tego instrumentu 
dotyczący praw człowieka, aby umożliwić zmierzenie się z rosnącymi wyzwaniami w 
dziedzinie praw człowieka na świecie, które dodatkowo pogłębia kryzys związany z 
COVID-19; przypomina, że ochrona i promowanie praw człowieka na całym świecie 
jest nadal kluczowym elementem działań zewnętrznych UE; potwierdza swoje 
zdecydowane poparcie dla obrońców praw człowieka, w tym obrońców środowiska, 
szczególnie tych najbardziej zagrożonych, oraz wzywa do przyznania odpowiednich 
środków finansowych na wsparcie projektu unijnego mechanizmu na rzecz obrońców 
praw człowieka, aby rozszerzyć i wzmocnić ich ochronę; podkreśla, że należy 
udostępnić odpowiednie środki finansowe na działania na rzecz ochrony 
prześladowanych mniejszości; podkreśla swoje poparcie, w tym w odniesieniu do 
odpowiedniego finansowania, dla specjalnego wysłannika ds. promowania wolności 
religii lub przekonań poza UE, a także dla działań mających na celu zwalczanie 
antysemityzmu i innych rodzajów dyskryminacji;

6. w momencie, gdy na całym świecie rośnie zagrożenie dla demokracji, ponownie wyraża 
poparcie dla finansowania misji obserwacji wyborów, w tym lokalnych obserwatorów; 
wzywa do zwiększenia środków na misje obserwacji wyborów oraz podkreśla ich 
zasadniczą rolę jako silnego czynnika zniechęcającego do oszustw wyborczych i 
przemocy, który jednocześnie przyczynia się do poprawy standardów przyszłych 
wyborów, szerzenia pokoju i rozwoju oraz wspierania demokracji;

7. apeluje o zwiększenie linii budżetowych przeznaczonych na potrzeby i priorytety 
polityki zagranicznej, reagowanie kryzysowe oraz środki nadzwyczajne cywilnego 
wymiaru WPBiO w celu przeciwdziałania dramatycznym skutkom pandemii COVID-
19;

8. sprzeciwia się wprowadzeniu linii budżetowej „Rezerwa na nowe wyzwania i 
priorytety”, w odniesieniu do której Komisja nie przedstawiła konkretnych informacji 
na temat planowanego wykorzystania środków; zwraca uwagę, że taki czek in blanco 
jest niezgodny z zasadami przejrzystości i demokratycznej rozliczalności oraz podważa 
prerogatywy władzy budżetowej;
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9. podkreśla potrzebę zwiększenia finansowania dla krajów wschodniego i południowego 
sąsiedztwa w celu wspierania reform politycznych i gospodarczych oraz przemian 
demokratycznych, z naciskiem na najbardziej zaangażowanych partnerów, zgodnie 
z zasadą „więcej za więcej, mniej za mniej”; apeluje o większą widoczność i 
przejrzystość finansowania unijnego w bliskim sąsiedztwie; wzywa Komisję do 
sprawdzania, czy nie dochodzi do niewłaściwego wykorzystania środków finansowych;

10. z zadowoleniem przyjmuje unijne wsparcie finansowe w kwocie ponad 980 mln EUR 
dla krajów Partnerstwa Wschodniego w obliczu pandemii COVID-19 przeznaczone na 
zaspokojenie pilnych potrzeb w sektorze opieki zdrowotnej;

11. wzywa do powołania nowego specjalnego przedstawiciela ds. Białorusi w związku z 
najnowszymi niepokojącymi wydarzeniami w tym kraju, aby wspierać proces 
pokojowego przekazania władzy zgodnie w wolą obywateli Białorusi; podkreśla istotną 
potrzebę udzielenia większego wsparcia finansowego społeczeństwu obywatelskiemu, 
obrońcom praw człowieka, niezależnym związkom zawodowym, niezależnym mediom 
i organizacjom pozarządowym na Białorusi, a jednocześnie zamrożenia wszelkich 
transferów finansowych z UE dla obecnego rządu Białorusi;

12. uważa, że istotne jest dalsze budowanie zaufania z krajami Partnerstwa Wschodniego, 
szczególnie z krajami stowarzyszonymi; podkreśla znaczenie promowania praw 
podstawowych, demokracji i państwa prawa; w związku z tym apeluje, aby wsparcie 
dla Azerbejdżanu i Białorusi ograniczyć do wspierania społeczeństwa obywatelskiego i 
podmiotów niepaństwowych, a także kontaktów międzyludzkich;

13. przypomina o wyzwaniach, przed którymi stoją państwa południowego sąsiedztwa, 
szczególnie ze względu na burzliwe wydarzenia w regionie, w tym kryzys związany z 
COVID-19 oraz niepewną sytuację w zakresie bezpieczeństwa; jest zdania, że należy 
przewidzieć zwiększenie wsparcia, zwłaszcza po dramatycznych wydarzeniach w 
Libanie; ubolewa nad tym, że choć upłynęło 25 lat od rozpoczęcia tzw. procesu 
barcelońskiego, nadal nie udało się ukończyć budowy przestrzeni wspólnego dobrobytu, 
stabilności i wolności z państwami Afryki Północnej położonymi w basenie Morza 
Śródziemnego;

14. wzywa do zwiększenia pomocy finansowej dla Organizacji Narodów Zjednoczonych do 
spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) w uznaniu 
dla zasadniczej roli UNRWA jako jedynego dostawcy podstawowych usług dla 
milionów uchodźców palestyńskich, a także jako inwestycji w bezpieczeństwo, 
stabilność i rozwój tego regionu;

15. proponuje utworzenie specjalnej linii budżetowej na „wspieranie procesu politycznego 
w Libii”, aby sprzyjać pokojowemu rozwiązaniu konfliktu libijskiego;

16. zwraca uwagę na znaczenie procesu przystąpienia krajów Bałkanów Zachodnich; 
wzywa do zwiększenia środków, aby utrzymać unijne zaangażowanie w tym regionie, 
szczególnie w obliczu pandemii COVID-19 i jej skutków gospodarczych; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że finansowanie w ramach Instrumentu Pomocy 
Przedakcesyjnej (IPA III) jest ukierunkowane głównie na tzw. kwestie podstawowe, 
w szczególności demokrację, państwo prawa, poszanowanie praw człowieka i praw 
podstawowych, dobre rządy i społeczeństwo obywatelskie, a także kontakty 



RR\1217280PL.docx 25/120 PE658.989v02-00

PL

międzyludzkie;

17. wskazuje, że zmieniona nomenklatura zaproponowana przez Komisję Spraw 
Zagranicznych przewiduje oddzielne linie budżetowe dla Bałkanów Zachodnich i 
Turcji; podkreśla potrzebę specjalnych linii budżetowych dla Turcji ze względu na 
wysoce wrażliwy charakter unijnych środków finansowych dla tego kraju;

18. podkreśla, że przydział środków z IPA powinien być uzależniony od poszanowania 
państwa prawa, demokracji, praw człowieka, prawa europejskiego i 
międzynarodowego, suwerennych praw państw członkowskich oraz zasady stosunków 
dobrosąsiedzkich; podkreśla, że ze względu na pogorszenie sytuacji we wszystkich tych 
obszarach przydziały dla Turcji powinny pozostać na znacznie niższym poziomie i 
ograniczać się do tzw. kwestii podstawowych; środkami dla Turcji powinna zarządzać 
bezpośrednio UE, skupiając się wyłącznie na wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego 
i kontaktów międzyludzkich w celu ochrony i promowania wartości i zasad demokracji, 
praw człowieka i państwa prawa; podkreśla, że przyszedł czas na przyjęcie odmiennego 
podejścia wobec Turcji;

19. kładzie nacisk na odpowiedzialność UE za wspieranie ochrony Arktyki; podkreśla 
znaczenie inwestycji w opracowanie spójniejszej polityki UE wobec Arktyki;

20. przypomina, że różni europejscy przywódcy polityczni podkreślili, iż konieczne są 
istotne postępy w stosunkach między UE a kontynentem afrykańskim, i w związku z 
tym podkreśla, że słowa muszą znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie w czynach i że 
należy zapewnić właściwe finansowanie, aby sprostać wielu wspólnym krótko-, 
średnio- i długoterminowym wyzwaniom i skorzystać z krótko-, średnio- i 
długoterminowych możliwości, co będzie możliwe dzięki wspólnemu działaniu Europy 
i Afryki; wskazuje, że potrzebne są większe środki finansowe na rzecz rozwoju i 
bezpieczeństwa państw w regionie Sahelu;

21. przypomina, że instrumenty, projekty lub programy finansowania należy zasadniczo 
oceniać przez pryzmat Zielonego Ładu, a w szczególności unijnych celów 
klimatycznych, oraz że powinny one w pełni je uwzględniać;

22. nalega, by Europejski Bank Inwestycyjny w terminowy i kompleksowy sposób zgłaszał 
właściwym komisjom wszystkie wydatki zewnętrzne;

23. wyraża ubolewanie z powodu niskiego poziomu środków w dziale 5, w szczególności 
na Europejski Fundusz Obronny i mobilność wojskową; wzywa do zwiększenia 
finansowania Europejskiego Funduszu Obronnego, aby w pełni wspierać innowacyjną i 
konkurencyjną bazę przemysłową sektora obronnego, która przyczyni się do osiągnięcia 
niezbędnej strategicznej autonomii UE;

24. wzywa do zwiększenia środków finansowych na mobilność wojskową, aby pomóc 
państwom członkowskim działać szybciej i skuteczniej; stwierdza, że potrzebne są 
wystarczające środki finansowe na wsparcie misji i działań prowadzonych w ramach 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, w tym za pomocą finansowania 
infrastruktury transportowej podwójnego zastosowania oraz uproszczenia zezwoleń 
dyplomatycznych i przepisów celnych;
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25. podkreśla znaczenie stopniowego kształtowania wspólnej unijnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony; podkreśla znaczenie pogłębiania unijnej współpracy w 
dziedzinie obrony, ponieważ służy to nie tylko zwiększeniu bezpieczeństwa Europy i jej 
obywateli, ale także obniżeniu kosztów, co umożliwia przeznaczanie większych kwot 
na inne pilne kwestie; wzywa Komisję do zaproponowania strategicznych wytycznych 
dotyczących wzmocnienia stałej współpracy strukturalnej;

26. powtarza swoje wcześniejsze stanowiska dotyczące zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa 
oraz rozpowszechniania fałszywych informacji; w związku z tym wskazuje, że unijny 
budżet powinien lepiej uwzględniać te kluczowe wyzwania i reagować na nie w ujęciu 
horyzontalnym, w szczególności w siedzibach instytucji UE i jej delegaturach na całym 
świecie; wzywa do dalszego i stałego finansowania strategicznych działań 
komunikacyjnych w celu przeciwdziałania kampaniom dezinformacyjnym, 
propagandzie i zagranicznym wpływom, w szczególności sztandarowego projektu 
grupy zadaniowej ds. komunikacji strategicznej dotyczącej Wschodu Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych – UE kontra dezinformacja;

27. ponownie wyraża głębokie przekonanie, że należy zacieśnić relacje między 
Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w państwach o kluczowym 
znaczeniu strategicznym dla UE, szczególnie w krajach przystępujących i krajach 
stowarzyszonych Partnerstwa Wschodniego; w związku z tym apeluje o przyznanie 
odpowiednich środków finansowych umożliwiających rekrutację dodatkowego 
personelu, aby wzmocnić ważną dziedzinę, jaką jest współpraca parlamentarna;

28. odrzuca dokonane przez Radę cięcia w budżecie administracyjnym Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych; wzywa sprawozdawcę Komisji Budżetowej do spraw sekcji X 
do przywrócenia projektu budżetu we wszystkich liniach, w których Rada dokonała cięć 
w sekcji X.
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6.10.2020

OPINIA KOMISJI ROZWOJU

dla Komisji Budżetowej

w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 
(2020/1998(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Charles Goerens

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zdecydowanie sprzeciwia się zmniejszeniu przez Radę Europejską środków na 
Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (NDICI) i 
ubolewa nad odrzuceniem przez Radę dodatkowych 10,5 mld EUR dla NDICI i 5 mld 
EUR na pomoc humanitarną z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy 
(NextGenerationEU) w ramach reakcji na pandemię COVID-19; podkreśla, że jest to 
nielogiczne i niedopuszczalne w obliczu pandemii, która dotyka szczególnie 
najsłabszych i ma katastrofalne skutki dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju, w 
tym dla likwidacji ubóstwa i zmniejszenia nierówności, a także kryzysów 
humanitarnych i stale pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, przy czym ten ostatni 
wymaga silniejszego wsparcia na rzecz globalnej realizacji porozumienia paryskiego i 
wzmocnienia zewnętrznego wymiaru Europejskiego Zielonego Ładu; uważa, że w 
czasie, gdy państwom członkowskim bardzo trudno jest osiągnąć porozumienie w 
sprawie wspólnej polityki migracyjnej, zmniejszanie środków budżetowych 
przeznaczonych na zwalczanie wyżej wymienionych strukturalnych przyczyn 
niekontrolowanej migracji jest absolutnie niespójne i podważa rolę Unii jako podmiotu 
międzynarodowego promującego stabilność i prawa człowieka;

2. nalega na konieczność wprowadzenia zróżnicowanego zestawu linii budżetowych dla 
NDICI, który zapewni przejrzystość, przewidywalność, odpowiedzialność i odpowiedni 
wpływ Parlamentu; przypomina, że negocjacje w sprawie NDICI nadal trwają i że 
dostosowania m.in. w odniesieniu do nowego partnerstwa Afryka–UE muszą znaleźć 
odzwierciedlenie w NDICI i jego odpowiednich liniach budżetowych;
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3. zauważa, że po raz pierwszy od lat 90. XX wieku przewiduje się spadek wskaźników 
rozwoju społecznego; przypomina o pilnej potrzebie inwestowania w integrację 
społeczną i rozwój społeczny, aby wspierać i wzmacniać świadczenie podstawowych 
usług socjalnych, takich jak opieka zdrowotna, edukacja (w szczególności ponowne 
otwieranie szkół oraz możliwości w zakresie uczenia się na odległość), żywienie, 
bezpieczeństwo żywnościowe, woda, higiena i urządzenia sanitarne oraz ochrona 
socjalna, zwłaszcza dla osób najbardziej zmarginalizowanych, z naciskiem na kobiety, 
dzieci i osoby niepełnosprawne;

4. podkreśla pilną potrzebę zacieśnienia współpracy na rzecz rozwoju w zakresie zdrowia, 
wysokiej jakości programów kształcenia na odległość i kształcenia integracyjnego oraz 
dostosowania do zmian klimatu i ich łagodzenia, a także różnorodności biologicznej, 
żywienia, zrównoważonego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ 
pandemia pogarsza tendencję wzrostową w zakresie głodu na świecie; zwraca uwagę, że 
w związku z tym ogromne znaczenie ma wspieranie i wzmacnianie rozwoju 
instytucjonalnego oraz kształcenie w celu powiększenia wykwalifikowanej siły 
roboczej; stwierdza, że niezbędna jest znacznie wyższa kwota dla linii budżetowych 
dotyczących ludzi, planety, dobrobytu i partnerstwa, niż kwota w linii „Globalne 
wyzwania” w projekcie budżetu;

5. zachęca do wzmocnienia zdecentralizowanej współpracy z władzami lokalnymi i 
współpracy trójstronnej w celu wsparcia wdrażania celów zrównoważonego rozwoju 
oraz odbudowy po pandemii COVID-19;

6. zauważa, że partnerstwu UE–Afryka przypisano znaczenie geopolityczne i że 
współpraca z Afryką odgrywa ważną rolę w osiąganiu celów klimatycznych i 
energetycznych; podkreśla znaczenie ukierunkowania inwestycji na gospodarkę 
bezemisyjną poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii i ułatwianie transferu 
technologii, jak na przykład energii słonecznej lub gazu ekologicznego, łącznie z 
aspektami infrastruktury i jakości sieci połączeń;

7. zauważa, że zwiększenie środków w rozdziale dotyczącym pomocy humanitarnej nadal 
pozostawia ogromną lukę w stosunku do ostatecznej kwoty w 2019 r.; zwraca uwagę, że 
potrzeby związane z pandemią, klęskami żywiołowymi i przesiedleniami, jak również 
inne potrzeby będą rosnąć, a nie się zmniejszać, co będzie wymagało zwiększenia 
środków na pomoc humanitarną, aby móc zaspokajać rosnące potrzeby;

8. podkreśla konieczność wprowadzenia zabezpieczeń przeciw wykluczeniu 
wewnętrznego lub zewnętrznego wykorzystania rezerwy na rzecz solidarności i pomocy 
nadzwyczajnej;

9. podkreśla potrzebę parlamentarnego nadzoru nad rezerwą na globalne wyzwania i 
priorytety; podkreśla, że rezerwa ta może istnieć w budżecie rocznym tylko pod 
warunkiem, że decyzje o uruchomieniu środków będą podejmowane w drodze aktów 
delegowanych w celu sfinansowania konkretnych geograficznych i tematycznych linii 
budżetowych oraz linii budżetowych przewidzianych w związku z potrzebą szybkiego 
reagowania;

10. podkreśla potrzebę zapewnienia finansowania inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE” 
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na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 375/20141, w 
przypadku ewentualnego impasu w trwających negocjacjach w sprawie programu 
„Europejski Korpus Solidarności”, ponieważ wolontariusze odgrywają ważną rolę w 
dostarczaniu pomocy humanitarnej i mogą przyczynić się do zwiększenia zdolności 
Unii do zaspokojenia dodatkowych potrzeb humanitarnych w obliczu pandemii 
COVID-19.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 375/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające 
Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej („inicjatywa »Wolontariusze pomocy UE«”) (Dz.U. L 122 
z 24.4.2014, s. 1). 
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25.9.2020

OPINIA KOMISJI GOSPODARCZEJ I MONETARNEJ

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021
(2020/1998(BUD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Margarida Marques

WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. apeluje, aby w budżecie Unii na 2021 r. obywatele europejscy znaleźli się w centrum 
sprawiedliwej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonej strategii odbudowy, 
która złagodziłaby skutki kryzysu związanego z COVID-19 i pomogła w tworzeniu 
Europejskiego Zielonego Ładu, agendy cyfrowej, strategii przemysłowej sprzyjającej 
włączeniu społecznemu i Europejskiego filaru praw socjalnych, przyczyniając się 
jednocześnie do realizacji zobowiązań UE w zakresie klimatu do 2030 r. oraz 
zobowiązania do stworzenia gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku 
węgla najpóźniej do 2050 r. w kontekście porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ;

2. wzywa, aby w budżecie Unii na 2021 r., który odpowiada pierwszemu rokowi 
wieloletnich ram finansowych 2021-2027, przewidzieć ambitny i skuteczny wkład w 
odbudowę gospodarki unijnej po pandemii COVID-19; z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie Rady Europejskiej w sprawie nowego instrumentu odbudowy, Next 
Generation EU, opartego na wspólnym zaciąganiu pożyczek przez Unię, jako ważny krok 
w stronę Unii opartej na solidarności niezbędnej do stawienia czoła wstrząsowi 
symetrycznemu, i wzywa do szybkiego przyjęcia tego instrumentu; ubolewa jednak nad 
cięciami w komponencie dotyczącym dotacji instrumentu Next Generation EU, które 
doprowadziły do cięć w programach zorientowanych na przyszłość i odstąpienia od 
innowacyjnych programów; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę przewodniczącej 
Komisji, aby bezpośrednio zaangażować Parlament w negocjacje w sprawie planu 
odbudowy poprzez uruchomienie art. 324 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 
wzywa do pełnego zaangażowania Parlamentu Europejskiego jako władzy budżetowej w 
instrument odbudowy;
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3. podkreśla znaczenie rozliczalności i przejrzystości podmiotów otrzymujących 
finansowanie unijne;

4. wzywa do ustanowienia ambitniejszego budżetu Unii na rok 2021, aby wspierać szybkie 
wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności mającego na celu 
odpowiedź na wyzwania zidentyfikowane w procesie europejskiego semestru, w którym 
zintegrowane zostaną cele zrównoważonego rozwoju, oraz by wspierać tworzenie miejsc 
pracy i konwergencję w ramach Unii; podkreśla, że począwszy od roku 2021 Instrument 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności powinien koncentrować się na 
inwestycjach wspierających wzrost zgodnie z Europejskim filarem praw socjalnych, 
porozumieniem paryskim, zasadą „nie czyń poważnych szkód” („do no significant 
harm”) i zobowiązaniem Unii do przejścia do 2050 r. na gospodarkę neutralną pod 
względem emisji dwutlenku węgla; uważa, że Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności powinien być również spójny z krajowymi planami w 
dziedzinie energii i klimatu;

przypomina, że budżet Unii powinien również wspierać wdrażanie trwałych i 
zrównoważonych pod względem społecznym reform strukturalnych zwiększających 
konkurencyjność, odporność, konwergencję oraz trwały i spójny rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu, i wzywa w tym kontekście do realizacji pierwszych płatności jak 
najwcześniej w 2021 r.;

wzywa do przeprowadzenia demokratycznej i parlamentarnej kontroli ex ante, aby 
zapewnić równowagę władzy między instytucjami oraz nadać Komisji Europejskiej 
uprawnienia do monitorowania planów odbudowy i zwiększania odporności, i w związku 
z tym domaga się zaangażowania Parlamentu Europejskiego poprzez akty delegowane, 
jak również jego zaangażowania w kontrolę ex post w celu sprawdzenia, czy środki 
finansowe z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności są wydatkowane 
w odpowiedni sposób w interesie obywateli Unii i czy zapewniają rzeczywistą europejską 
wartość dodaną;

5. uważa, że istotne wsparcie techniczne ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia 
zdolności administracyjnych państw członkowskich w celu opracowania i wdrożenia 
reform niezbędnych do odbudowy i zwiększenia odporności już w 2021 r.; wzywa 
Komisję do współpracy z państwami członkowskimi w zakresie narzędzi ekologicznego 
planowania budżetu;

6. podkreśla symetryczny charakter wstrząsu wywołanego pandemią COVID-19, zauważa 
jednak asymetryczny wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę państw członkowskich; 
podkreśla znaczenie wspierania przedsiębiorstw mających problemy z wypłacalnością w 
związku z pandemią COVID-19 zgodnie z zobowiązaniami społecznymi, klimatycznymi 
i środowiskowymi Unii; ostrzega przed zakłóceniami na jednolitym rynku wynikającymi 
z nierównej zdolności do udzielania wsparcia finansowego państwom członkowskim; z 
ubolewaniem przyjmuje wycofanie przez Radę Europejską tymczasowego instrumentu 
wsparcia wypłacalności; przypomina, że przedsiębiorstwa zagrożone niewypłacalnością 
potrzebują szybkiego wsparcia w obecnych wieloletnich ramach finansowych Unii, aby 
uniknąć dodatkowego negatywnego wpływu na inwestycje i stopę bezrobocia;

7. wzywa, aby w budżecie Unii na 2021 r. zagwarantowano, że program InvestEU spełni 
zarówno swój długoterminowy cel przez zapewnienie większej zdolności inwestycyjnej 
ukierunkowanej na wspieranie miejsc pracy, MŚP, zrównoważonej infrastruktury, badań, 
jak i swoją nową krótkoterminową misję wspierania odbudowy gospodarczej przez 
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inwestycje strategiczne; wzywa Komisję do zapewnienia, aby przedsiębiorstwa, które 
odgrywają rolę w europejskim łańcuchu wartości, takie jak podwykonawcy, pozostały 
rentowne i zorientowane na zazielenianie i transformację cyfrową;

8. z zadowoleniem przyjmuje tymczasowe ramy pomocy państwa na rzecz wsparcia 
gospodarki w kontekście pandemii COVID-19; wzywa do zwiększenia środków w celu 
zapewnienia pełnego i szybkiego stosowania unijnej polityki konkurencji; w tym 
kontekście podkreśla konkretną możliwość udzielania wsparcia publicznego wszystkim 
mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom, nawet jeśli w dniu 31 grudnia 
2019 r. już znajdowały się one w trudnej sytuacji, a także popiera stosowanie ram 
tymczasowych tak długo, jak będzie to konieczne w okresie odnowy gospodarki; zachęca 
państwa członkowskie do pełnego wykorzystania ram tymczasowych, również za 
pośrednictwem nowego instrumentu na rzecz odbudowy Next Generation EU; 
przewiduje, że Komisja będzie również musiała monitorować takie programy 
zatwierdzone na podstawie tymczasowych ram oraz ich wpływ na funkcjonowanie 
jednolitego rynku; przypomina o różnych zdolnościach państw członkowskich do 
udzielania takiego wsparcia gospodarczego z budżetu państwa, co prowadzi do zakłóceń 
rynku i niesprawiedliwych warunków działania; wzywa Komisję do wspierania 
europejskich przedsiębiorstw inwestujących w nowe technologie i do określenia 
wspólnych minimalnych standardów w celu sprecyzowania wymogu, zgodnie z którym 
przedsiębiorstwa otrzymujące pomoc finansową muszą przestrzegać kryteriów z zakresu 
ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego oraz przejrzystości 
podatkowej, aby uniknąć stosowania różnych kryteriów krajowych powodujących dalsze 
rozbieżności oraz pokazać, jak otrzymane wsparcie publiczne służy dostosowaniu ich 
działalności do celów UE w zakresie klimatu i środowiska oraz porozumienia paryskiego; 
przypomina, że pomoc powinna być przyznawana wyłącznie na pokrycie strat 
wynikających z pandemii COVID-19; wzywa do zakazania dostępu do pomocy państwa 
lub pomocy finansowej przedsiębiorstwom zarejestrowanym w rajach podatkowych, 
jeżeli nie zobowiążą się do zmiany swojego zachowania; wzywa Komisję do zapewnienia 
równych warunków działania z przedsiębiorstwami z państw trzecich;

9. z zadowoleniem przyjmuje Europejski Zielony Ład jako jeden z głównych filarów 
transformacji unijnej gospodarki; apeluje o odpowiednie finansowanie umożliwiające 
sprostanie wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem, w tym poprzez plan 
inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy; przypomina o znaczeniu popchnięcia 
gospodarek państw członkowskich w kierunku unijnego celu gospodarki neutralnej dla 
klimatu, stanowisku Parlamentu dotyczącym osiągnięcia poziomu wydatków na 
uwzględnianie problematyki klimatu wynoszącego 30 % i poziomu wydatków na 
różnorodność biologiczną wynoszącego 10 %, a także zobowiązaniu Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego do stopniowego wycofywania wsparcia finansowego na rzecz 
paliw kopalnych od końca 2021 r.;

10. wzywa do przeznaczenia wystarczających środków na zwalczanie uchylania się od 
opodatkowania i unikania opodatkowania, na walkę z przestępstwami finansowymi i 
praniem pieniędzy oraz na przestrzeganie ram zarządzania gospodarczego; podkreśla, że 
dane szacunkowe dotyczące rocznych strat wynikających z uchylania się od 
opodatkowania i unikania opodatkowania wahają się od 750 do 1000 mld EUR dla 
wszystkich państw członkowskich; ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje 
przedstawiony przez Komisję plan działania na rzecz kompleksowej unijnej polityki 
zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, który powinien zostać 
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wdrożony w 2020 r. i 2021 r. i zawiera sześć filarów, w tym jeden mający na celu 
wprowadzenie nadzoru na szczeblu UE; z zadowoleniem przyjmuje plan działania 
Komisji na rzecz sprawiedliwego i prostego opodatkowania wspierającego odbudowę 
gospodarczą;

11. podkreśla stałą potrzebę zwiększenia zasobów ludzkich i finansowych przydzielanych 
podmiotom księgowym i organom podatkowym, w tym w celu wspierania działań Unii w 
walce z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem 
opodatkowania; z zadowoleniem przyjmuje utworzenie Unijnego Centrum 
Monitorowania Przestępstw Podatkowych i Finansowych w ramach działań 
przygotowawczych oraz uwzględnienie go w ustanowionym przez Komisję planie 
działania na rzecz sprawiedliwego i prostego opodatkowania wspierającego odbudowę 
gospodarczą; apeluje o przydzielenie stosownym programom i agencjom odpowiednich 
zasobów finansowych i ludzkich;

12. przypomina, że wprowadzenie koszyka nowych zasobów własnych ma zasadnicze 
znaczenie dla zaspokojenia potrzeb finansowych związanych ze wspieraniem ożywienia 
gospodarczego i innych priorytetów Unii, i jest w dalszym ciągu jedynym sposobem na 
zapewnienie, aby finansowanie transformacji ekologicznej i cyfrowej nie powodowało 
bezpośredniego obciążenia dla obywateli i przyszłych pokoleń; wzywa państwa 
członkowskie do sprawnego uzgodnienia kwestii zwiększenia pułapów zasobów 
własnych oraz do bezzwłocznego przyjęcia wniosków ustawodawczych tworzących 
nowe zasoby własne takie jak przychody uzyskane w związku ze wspólną 
skonsolidowaną podstawą opodatkowania osób prawnych, opodatkowaniem usług 
cyfrowych, podatkiem od transakcji finansowych, wkładem z opłat od tworzyw 
sztucznych oraz mechanizmem dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji 
dwutlenku węgla; przypomina o znaczeniu budowania europejskiej suwerenności w 
obszarach cyfryzacji i przemysłu; podkreśla konieczność ustalenia jasnego i wiążącego 
terminarza ich wdrożenia;

13. wzywa, aby budżet Unii na rok 2021 przyczyniał się do realizacji priorytetów polityki w 
odniesieniu do zakończenia tworzenia unii rynków kapitałowych, w tym do wspierania 
inwestycji w kontekście odbudowy po kryzysie związanym z pandemią;

14. apeluje o odpowiednie zasoby finansowe i kadrowe dla Europejskich Urzędów Nadzoru 
w związku z ich nowymi zadaniami i uprawnieniami wynikającymi z przyjęcia 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/21751; uznaje potrzebę 
tworzenia zachęt do większej przejrzystości w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych 
w poszczególnych Europejskich Urzędach Nadzoru, co przyczyniłoby się do poprawy 
rozliczalności i struktury zarządzania; podkreśla, że postępy w takich dziedzinach jak 
technologia finansowa, płatności i pośrednicy finansowi inni niż banki mogą się wiązać z 
powstaniem nowych kompetencji i zadań Europejskich Urzędów Nadzoru, na które 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2175 z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego 
Urzędu Nadzoru Bankowego), rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego 
Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), 
rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego 
Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków 
instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki 
referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy 
inwestycyjnych oraz rozporządzenie (UE) 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków 
pieniężnych (Dz.U. L 334 z 27.12.2019, s. 1).
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należy zapewnić odpowiednie zasoby.
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OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

dla Komisji Budżetowej

w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 
(COM(2020)0300 – 2020/1998(BUD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Lucia Ďuriš Nicholsonová

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że badanie Eurofound wykazało, iż środki finansowe wdrożone 
podczas pandemii COVID-19 przez rządy i partnerów społecznych zmniejszyły 
trudności finansowe; mając na uwadze, że w badaniu stwierdzono również znacznie 
wyższy poziom zaufania zarówno do rządu krajowego, jak i do Unii wśród 
respondentów, którzy otrzymali wsparcie; mając na uwadze, że z badania wynika, iż ze 
względu na skutki gospodarcze kryzysu związanego z pandemią COVID-19 pod presją 
finansową znajduje się więcej gospodarstw domowych niż przed rozpoczęciem kryzysu; 
mając na uwadze, że blisko połowa respondentów (47 %) wskazuje, iż z trudnością 
wiąże koniec z końcem; 

B. mając na uwadze, że według badania Eurofound od początku kryzysu związanego z 
COVID-19 pracę straciło 13 % samozatrudnionych respondentów nieposiadających 
personelu oraz 8 % respondentów, którzy pracowali dla pracodawcy; mając na uwadze, 
że wśród respondentów w najmłodszej grupie wiekowej (od 18 do 34 roku życia) oraz 
respondentów z wykształceniem podstawowym lub średnim występowało większe 
ryzyko utraty pracy podczas pandemii;

C. mając na uwadze, że w badaniu Eurofound podkreślono, iż kryzys związany z COVID-
19 stwarza poważne ryzyko zaprzepaszczenia czynionych od dziesięcioleci postępów w 
równouprawnieniu płci jeśli chodzi o udział w rynku pracy, zwłaszcza jeżeli działalność 
jest dodatkowo ograniczana w sektorach, w których kobiety są nadmiernie 
reprezentowane; mając na uwadze, że podejmowanie działań jest niezbędne ze 
względów społecznych i gospodarczych; mając na uwagę, że w badaniu Eurofound 
wskazano na znaczenie wdrażania rozwiązań politycznych mogących wspierać 
równouprawnienie płci i integrację kobiet na rynku pracy;

D. mając na uwadze, że można się spodziewać, iż kryzys związany z COVID-19 wywoła 
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kryzys gospodarczy i społeczny, który będzie miał poważny wpływ na rynki pracy; 
mając na uwadze, że z wcześniejszych badań Eurofound wynika, iż takiego rodzaju 
sytuacjom można zaradzić za pomocą środków publicznych i opartych na partnerstwie 
społecznym na rzecz utrzymania i stworzenia zatrudnienia lub wsparcia dochodu dla 
bezrobotnych i osób pozostających poza rynkiem pracy, uznając w tym względzie 
znaczenie środków współfinansowanych z funduszy europejskich, takich jak EFS i 
EFG;

1. podkreśla, że zgodnie z art. 151 TFUE Unia i państwa członkowskie – mając na uwadze 
podstawowe prawa socjalne, takie jak te zawarte w Europejskiej karcie społecznej 
podpisanej w Turynie w dniu 18 października 1961 r. oraz we Wspólnotowej karcie 
socjalnych praw podstawowych pracowników z 1989 r. – powinny wyznaczyć sobie cel 
polegający na wspieraniu zatrudnienia, poprawie warunków życia i pracy, właściwej 
ochronie socjalnej, rozwoju trwałego zatrudnienia wysokiej jakości oraz zwalczaniu 
wykluczenia;

2. odnotowuje, że proponowany projekt budżetu na 2021 r. opiera się na propozycji 
Komisji z 27 maja 2020 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 
2021–2027; z zadowoleniem przyjmuje niezbędny plan odbudowy gospodarczej 
przyjęty przez Radę Europejską, lecz ubolewa, że wniosek Rady z 21 lipca 2020 r. w 
sprawie WRF jest o 25 700 mln EUR poniżej zmienionego wniosku Komisji; zaznacza, 
że obecnych wyjątkowych okoliczności nie można rozwiązać za pomocą budżetu 
przeznaczonego na „zwyczajowe działania” i podkreśla, że potrzebna jest ambitniejsza 
reakcja, zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu;

3. wzywa Unię do wzmożenia wysiłków na rzecz zwiększenia spójności społecznej i 
pozytywnej konwergencji w Europie; przypomina, że przed wybuchem pandemii 
COVID-19 ponad 100 mln Europejczyków codziennie borykało się z ubóstwem i 
deprywacją materialną, a w wyniku kryzysu sytuacja może ulec dalszemu pogorszeniu, 
zwłaszcza w grupach społecznych szczególnie podatnych na zagrożenia; uznaje 
kluczową rolę w obecnych WRF na lata 2014–2020 europejskich funduszy i programów 
w dziedzinie spraw społecznych, a w szczególności Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS), inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), programu UE na rzecz zatrudnienia i 
innowacji społecznych (EaSI) oraz Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym, zaś EFS+ i EFG zyskają jeszcze na znaczeniu w następnych siedmiu 
latach; nalega zatem na odpowiednie dofinansowanie budżetu EFS+, a w szczególności 
FEAD, w celu przezwyciężenia ubóstwa w Europie;

4. przypomina, że pandemia COVID-19 pochłonęła tysiące istnień ludzkich w Europie i 
doprowadziła do bezprecedensowego kryzysu niosącego katastrofalne skutki dla ludzi, 
rodzin, pracowników, zwłaszcza pracowników mobilnych, organizacji pozarządowych i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw, a zatem wymaga bezprecedensowej i skutecznej odpowiedzi ze 
strony Rady i Komisji; podkreśla, że rok 2021 będzie miał kluczowe znaczenie dla 
budżetu Unii jako pierwszy rok WRF na lata 2021-2027 i pierwszy rok „odbudowy 
gospodarki po pandemii COVID-19”; podkreśla w szczególności, że jedynie społeczny i 
zrównoważony budżet, który nie pozostawia żadnej grupy ani żadnego sektora w tyle, 
przyczyni się do ożywienia gospodarczego po kryzysie związanym z COVID-19;
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5. podkreśla, że budżet Unii na 2021 r. powinien koncentrować się przede wszystkim na 
łagodzeniu społecznych i dotyczących zatrudnienia skutków kryzysu związanego z 
COVID-19 dla pracowników i przedsiębiorstw i wspieraniu odbudowy państw 
członkowskich, a jednocześnie opierać się na Europejskim Zielonym Ładzie i 
transformacji cyfrowej; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje fakt, że budżet na 
2021 r. zostanie uzupełniony o 211 mld EUR w formie dotacji i około 133 mld EUR w 
formie pożyczek w ramach Next Generation EU;

6. podkreśla, że Unia i wszystkie państwa członkowskie muszą wykazać się pełną 
solidarnością z najbardziej potrzebującymi i zadbać o to, za pomocą specjalnego 
funduszu wsparcia, by żadne państwo ani terytorium nie zostało pozostawione samemu 
sobie w walce z pandemią COVID-19, łącznie z krajami i terytoriami zamorskimi oraz 
regionami najbardziej oddalonymi; przypomina w szczególności swoją rezolucję z 17 
kwietnia 2020 r. w sprawie skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią 
COVID-19 i jej skutkami1;

7. podkreśla, że wysiłki na rzecz ożywienia gospodarczego powinny pobudzać 
zrównoważony wzrost, który wpisuje się w ramy Europejskiego Zielonego Ładu, 
odporność naszych społeczeństw i wysokiej jakości zatrudnienie, oraz że należy je 
uzupełnić silnym wymiarem społecznym, uwzględniając nierówności społeczne i 
gospodarcze oraz potrzeby osób najbardziej dotkniętych kryzysem, w szczególności 
Unii i jej krajów i terytoriów zamorskich, a także grup szczególnie wrażliwych i 
defaworyzowanych, takich jak osoby żyjące w ubóstwie, osoby bezrobotne, starsze i 
młode, osoby niepełnosprawne, samotni rodzice, pracownicy mobilni i migranci, w 
przypadku których należy wspierać włączenie społeczne i integrację na rynku pracy 
oraz utrzymanie miejsc pracy;

8. przyznaje, że w większości sektorów, które ucierpiały najbardziej w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19, znalazły się sektory o dużym udziale zatrudnienia kobiet i 
sektory o kluczowym znaczeniu, przy czym niektóre z nich charakteryzują się 
niepewnymi warunkami pracy, oraz że w okresie odbudowy należy podjąć szczególne 
wysiłki i przeznaczyć specjalne środki na poprawę warunków zatrudnienia i uznanie 
tych sektorów;

9. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, by w 2021 r. przeznaczyć 1,5 mld EUR 
na Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) i podkreśla, że FST musi 
odgrywać kluczową rolę we wspieraniu potrzeb jednostek i dobrostanu społecznego 
oraz tworzeniu godnych i trwałych miejsc pracy, przekwalifikowania pracowników w 
przygotowaniu na nowoczesne miejsca pracy poprzez zapewnienie odpowiednich 
programów uczenia się przez całe życie i wspieranie równych szans zatrudnienia dla 
wszystkich oraz tworzenie infrastruktury społecznej, tak aby nikt nie został pominięty;

10. z zadowoleniem przyjmuje przyszłe połączenie obecnego EFS, Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym i EaSI w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS +), co 
umożliwi zwiększenie synergii i zmniejszenie obciążeń administracyjnych; ubolewa 
jednak, że całkowita kwota przeznaczona na EFS+ jest nadal poniżej poziomu WRF na 
lata 2014-2020; przypomina, że EFS+ będzie głównym instrumentem finansowym 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0054.
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wzmacniającym europejski wymiar społeczny poprzez wprowadzenie w życie zasad 
europejskiego filaru praw socjalnych, a także z przeznaczeniem na działania na rzecz 
odbudowy po kryzysie wywołanym COVID-19; odrzuca zamysł jakiegokolwiek 
zmniejszenia budżetu EFS+, ponieważ brak odpowiednich zasobów finansowych może 
zagrozić nie tylko jego skutecznemu wdrożeniu i osiągnięciu jego celów, ale także 
może zapobiec skutecznej odbudowie; w związku z tym wyraża zaniepokojenie 
projektem środków zaproponowanych przez Komisję dla EFS+ w projekcie budżetu na 
2021 r. (12 655,1 mln EUR w środkach na zobowiązania, 15 374,8 EUR w środkach na 
płatności) i apeluje o jego znaczne zwiększenie, w szczególności w celu rozwiązania 
problemu długotrwałego bezrobocia i bezrobocia wśród ludzi młodych i osób starszych, 
ubóstwa dzieci, zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym, dyskryminacji, w 
celu zapewnienia wzmocnionego dialogu społecznego, zajęcia się długoterminowymi 
strukturalnymi zmianami demograficznymi i zagwarantowania dostępu wszystkim, a 
zwłaszcza społeczeństwom starzejącym się, do podstawowych i kluczowych usług, 
takich jak służba zdrowia, ochrona socjalna, mobilność, prawidłowe żywienie i godziwe 
warunki mieszkaniowe;

11. w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący nowego 
instrumentu REACT-UE, którego celem jest zwiększenie kwoty środków 
przeznaczonych na politykę spójności, dodatkowych w stosunku do istniejących pul 
środków na lata 2014–2020 i oprócz pul środków proponowanych na lata 2021–2027; 
jest jednak zaniepokojony jego tymczasowym krótkoterminowym charakterem oraz 
faktem, że sam EFS+ nie dysponuje wystarczającymi zasobami finansowymi na 
pozostałą część okresu WRF; wzywa Komisję, aby do 31 marca 2025 r. przedstawiła 
Parlamentowi i Radzie sprawozdanie oceniające REACT-EU, obejmujące zobowiązania 
budżetowe na lata 2020, 2021 i 2022, w tym informacje na temat osiągnięcia celów 
REACT-EU, skuteczności wykorzystania jego zasobów, rodzajów finansowanych 
działań, beneficjentów i ostatecznych odbiorców środków finansowych oraz 
europejskiej wartości dodanej REACT-EU we wspieraniu odbudowy gospodarki;

12. z zadowoleniem przyjmuje szereg nowych wniosków Komisji mających na celu 
zaradzenie społecznym skutkom obecnych lub przyszłych kryzysów; odnotowuje w tym 
kontekście wprowadzenie środków tymczasowych w ramach EFS+ w reakcji na 
wyjątkowe okoliczności; ostrzega przed możliwym ryzykiem osłabienia obowiązków 
koncentracji tematycznej, co zagroziłoby kluczowym celom i inwestycjom EFS+, a 
także dobremu wykorzystaniu i skuteczności inwestycji dokonanych przez EFS+, 
ponieważ w wyjątkowych okolicznościach Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
rozszerzające zakres samego EFS+, jak również ograniczające obowiązki koncentracji 
tematycznej;

13. w związku z tym odnotowuje ponadto wniosek Komisji dotyczący finansowania w 
ramach takich środków tymczasowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu 
pracy; przypomina jednak, że mechanizmy zmniejszonego wymiaru czasu pracy będą 
już finansowane z nowo wprowadzonego tymczasowego instrumentu SURE o znacznie 
większej wartości oraz że Komisja zobowiązała się wprowadzić wkrótce stały 
instrument w postaci europejskiego programu reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych; podkreśla w tym kontekście, że zasoby EFS+ przeznaczone na pierwotne 
koncentracje tematyczne już teraz są skromne, a w takim przypadku mogłyby zostać 
jeszcze bardziej zmniejszone; przypomina ponadto, że mechanizmy zmniejszonego 
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wymiaru czasu pracy wymagają znacznie większych nakładów finansowych; wzywa 
zatem Komisję, aby bez dalszej zwłoki wprowadziła europejski program reasekuracji 
świadczeń dla osób bezrobotnych;

14. podkreśla, jak ważna jest zasada partnerstwa, aby zapewnić zaangażowanie partnerów 
społecznych na wszystkich etapach planowania, wdrażania i monitorowania projektów 
finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (fundusze 
ESI); uważa, że konieczne jest uwzględnianie zasady partnerstwa w funduszach ESI, a 
także w innych odpowiednich funduszach Unii, takich jak Instrument na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności czy REACT EU, na lata 2021–2027;

15. podkreśla, że przyszła racjonalizacja powinna opierać się na dowodach i ocenie 
oddziaływania oraz być zgodna z programem lepszego stanowienia prawa, a także z 
odnośnymi zaleceniami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego; uważa, że 
racjonalizacja powinna również pomóc uporać się ze skutkami społecznymi, które 
uwypuklił kryzys związany z COVID-19; podkreśla w związku z tym, że działania 
realizowane w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych powinny zawsze prowadzić 
do podejmowania działań strategicznych z jasno określonymi założeniami i celami oraz 
że efektywne i skuteczne wydatkowanie jest równie ważne co ogólne pułapy 
budżetowe;

16. w świetle spodziewanego wzrostu popytu w następstwie kryzysu związanego z COVID-
19 z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący zwiększenia rocznych 
środków finansowych dostępnych w ramach EFG do 386 mln EUR począwszy od 2021 
r. i wyraża zaniepokojenie, że wniosek Rady dotyczący ograniczenia tego finansowania 
do 197 mln EUR w 2021 r. osłabi ważną rolę EFG w oferowaniu pomocy 
pracownikom, którzy stracili pracę w wyniku restrukturyzacji;

17. zwraca uwagę na zobowiązanie Komisji dotyczące uruchomienia EFG w odpowiedzi na 
skutki kryzysu spowodowanego COVID-19 na poziomie społecznym i gospodarczym 
oraz zauważa, że rozszerzenie zakresu EFG, aby objąć nim transformację cyfrową i 
ekologiczną, będzie wymagało odpowiednich środków finansowych na 2021 r. 
wykraczających poza limit określony przez Radę;

18. przypomina, że EFG nie wpływa na odpowiedzialność danych przedsiębiorstw na mocy 
prawa krajowego lub układów zbiorowych, w szczególności jeśli chodzi o 
obowiązkowe działania w odniesieniu do zwolnionych pracowników; apeluje o 
dogłębną ocenę środków finansowanych z EFG, tak aby fundusze były wykorzystywane 
w sposób efektywny;

19. podkreśla, że w kontekście bieżących ograniczeń budżetowych i odbudowy gospodarki 
po pandemii COVID-19 kluczowe znaczenie będzie miało optymalne wykorzystanie 
budżetu ogólnego na rok 2021, w tym przyszłych strategii politycznych i działań 
wspierających transformację rynku pracy i lepsze dostosowanie do zmian 
demograficznych, transformacji ekologicznej i cyfrowej, a także działań wspierających 
integrację na rynku pracy grup podatnych na zagrożenia i znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji; przypomina, że wykorzystanie rozwiązań cyfrowych opartych na 
sztucznej inteligencji ukierunkowanej na człowieka jest szansą na tworzenie miejsc 
pracy i integrację tych grup na rynku pracy, przy pełnym poszanowaniu ich praw 



PE658.989v02-00 46/120 RR\1217280PL.docx

PL

podstawowych i warunków pracy, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a 
także konsekwencji społecznych;

20. postuluje, aby w programach Unii kłaść nacisk na projekty, które wspierają i poprawiają 
utrzymanie istniejących miejsc pracy oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy z 
gwarantowanymi prawami pracowniczymi i stabilnymi i regulowanymi płacami i 
warunkami pracy, a także w sposób skuteczny i zdecydowany zwalczają ubóstwo i 
wykluczenie społeczne;

21. podkreśla ponadto znaczenie zwalczania ubóstwa, w tym ubóstwa dzieci, oraz zajęcia 
się nierównościami społecznymi i problemem bezrobocia młodzieży i dostępu młodych 
ludzi do rynku pracy;

22. zgadza się z prognozą Komisji, że w kontekście odbudowy po pandemii COVID-19 
walka z ubóstwem dzieci będzie w nadchodzących latach jeszcze bardziej istotna; 
podkreśla w związku z tym stanowisko zarówno Parlamentu, jak i Komisji, zgodnie z 
którym państwa członkowskie powinny przeznaczyć co najmniej 5 % środków z EFS+ 
objętych zarządzaniem dzielonym na wspieranie działań w ramach europejskiej 
gwarancji dla dzieci; nalega zatem zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu w sprawie 
EFS+ na utworzenie oddzielnej linii budżetowej w EFS+ z przydziałem 3 mld na 2021 
r. na europejską gwarancję dla dzieci;

23. wzywa państwa członkowskie i Komisję, aby nadały priorytet walce z bezrobociem 
młodzieży, zwłaszcza w kontekście odbudowy gospodarki europejskiej, oraz aby w 
pełni wykorzystały instrumenty finansowe, takie jak gwarancja dla młodzieży i 
programy europejskie, takie jak Erasmus+, a także aby podjęły odpowiednie środki w 
celu rozwiązania problemu bezrobocia młodzieży i zwiększenia szans młodych ludzi na 
zatrudnienie;

24. podkreśla, że kryzys związany z COVID-19 sprawił, że wiele osób straciło pracę, 
zwłaszcza ludzi młodych, którzy częściej są zatrudniani na niepewnych warunkach; w 
tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje plany Komisji dotyczące wzmocnienia 
europejskiej gwarancji dla młodzieży i podkreśla, że konieczne jest, aby państwa 
członkowskie nadal inwestowały wystarczające kwoty z EFS+ w środki sprzyjające 
zatrudnieniu młodzieży i w związku z tym przeznaczyły co najmniej 15 % środków z 
EFS+ objętych zarządzaniem dzielonym na ukierunkowane działania i reformy 
strukturalne wspierające wysokiej jakości zatrudnienie młodzieży;

25. jest głęboko przekonany, że w planowaniu budżetu ogólnego na 2021 r. trzeba 
uwzględnić aspekt płci, aby lepiej dopasować do siebie strategie polityczne i działania 
promujące równy udział kobiet w rynku pracy oraz dysponować kompleksowymi 
systemami monitorowania i pomiaru przydziału środków budżetowych związanych z 
płcią;

26. podkreśla, jak ważna jest rozliczalność budżetowa i ustalanie priorytetów przy 
zapewnianiu optymalnego wykorzystania środków z myślą o obywatelach Unii, a także 
położenie większego nacisku na inkluzywne kształtowanie polityki w oparciu o dane 
oraz zwracanie szczególnej uwagi na różnice społeczne, regionalne i terytorialne, a 
także nierówność dochodów;
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27. podkreśla istotny wkład agencji w rozwiązywanie szeregu kwestii dotyczących 
zatrudnienia i kwestii społecznych, takich jak warunki życia i pracy, mobilność, 
zdrowie i bezpieczeństwo, umiejętności itd., oraz gromadzenia danych, zwłaszcza za 
pomocą ankiet; podkreśla, że zadania agencji stale się zmieniają, dlatego należy 
zapewnić im zasoby niezbędne do ich realizacji; w związku z tym wzywa do 
przeprowadzenia dogłębnej oceny nowych i istniejących zadań przydzielonych 
agencjom oraz ich ogólnych wyników, tak aby przydzielanie środków budżetowych 
było zawsze odpowiednie i skuteczne i aby zapewnić agencjom niezbędne środki 
finansowe potrzebne do gromadzenia danych jakościowych niezbędnych do lepszego 
wypełniania tych obowiązków; nalega w szczególności na zapewnienie odpowiedniego 
personelu i finansowania nowego Europejskiego Urzędu ds. Pracy;

28. zauważa w związku z tym, że środki przewidziane obecnie dla Europejskiego Urzędu 
ds. Pracy na 2021 r. są niższe niż zasoby określone w zaktualizowanym kosztorysie 
agencji, w którym przewidziano 29 mln na 2021 r., a nie 24 mln; w świetle wyzwań 
uwypuklonych przez kryzys związany z COVID-19, dotyczących zapewnienia 
sprawiedliwej mobilności pracowników, w szczególności w odniesieniu do 
pracowników delegowanych i sezonowych, a także by zwalczać pracę nierejestrowaną, 
uważa, że budżet Europejskiego Urzędu ds. Pracy powinien zostać zwiększony co 
najmniej do pierwotnie przewidzianej kwoty;

29. postuluje powołanie międzynarodowego forum krajowych decydentów politycznych 
służącego dzieleniu się praktykami i doświadczeniami związanymi ze wspieraniem 
pracodawców i pracowników dotkniętych kryzysem gospodarczym lub kryzysem na 
rynku pracy, którzy mogliby korzystać z informacji o takich interwencjach 
zgromadzonych w Europejskim Monitorze Restrukturyzacji Eurofoundu (instrumenty 
wsparcia i bazy aktów prawnych), wiedzy fachowej zdobytej podczas podobnych 
wcześniejszych działań (np. seminariów Eurofoundu na temat regionalnej polityki 
przemysłowej organizowanych w ramach projektu pilotażowego „Przyszłość przemysłu 
wytwórczego w Europie” lub krajowych seminariów DG ds. Zatrudnienia dotyczących 
przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nią (A.R.E.N.A.S.)), realizowanych we 
współpracy różnych instytucji unijnych (np. DG ds. Zatrudnienia, Eurofoundu, 
Cedefopu);

30. przypomina o zobowiązaniu Komisji do szybkiej oceny przeglądu dyrektywy w sprawie 
czynników biologicznych i ewentualnie innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy w świetle pandemii COVID-19 oraz do przyspieszenia prac nad nowymi 
unijnymi ramami strategicznymi BHP; apeluje w związku z tym o przydzielenie 
odpowiednich zasobów właściwemu działowi w DG ds. Zatrudnienia w celu 
wywiązania się z tego zobowiązania;

31. wyraża zaniepokojenie propozycją Komisji dotyczącą połączenia różnych linii 
budżetowych związanych z celami polityki społecznej, w szczególności linii 
wspierających działania informacyjne i szkoleniowe dla organizacji pracowniczych, 
informacje, konsultacje i udział przedstawicieli przedsiębiorstw oraz stosunki 
przemysłowe i dialog społeczny, w jedną linię budżetową „07 20 04 06 – Określone 
uprawnienia w obszarze polityki społecznej, w tym dialog społeczny”; uważa, że 
oddzielne linie budżetowe gwarantowałyby, tak jak miało to miejsce w przeszłości, 
niezbędną przejrzystość i zasoby dla każdego z tych kluczowych obszarów;
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32. przypomina, że jeśli są starannie przygotowane, to projekty pilotażowe (PP) i działania 
przygotowawcze (DP) to bardzo przydatne narzędzia do inicjowania nowych działań i 
strategii politycznych w dziedzinie zatrudnienia i włączenia społecznego, i że w 
przeszłości w ramach projektów pilotażowych lub działań przygotowawczych z 
powodzeniem wdrożono szereg koncepcji Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych; 
przypomina, że narzędzia te powinny być ukierunkowane na promowanie 
innowacyjnych pomysłów odzwierciedlających potrzeby obecnego kryzysu i przyszłych 
strategii politycznych;

33. jest jednak zaniepokojony brakiem obiektywności wstępnej oceny Komisji, co ma 
istotny wpływ na ich przyjęcie w Parlamencie, i podkreśla znaczenie przejrzystego 
podejścia Komisji przy ocenie projektów pilotażowych/działań przygotowawczych;

34. postuluje ponadto, aby realizacja projektów pilotażowych i działań przygotowawczych 
była przejrzysta i zgodna z przyjętymi celami i zaleceniami; wzywa Komisję, aby ze 
względu na efektywność priorytetowo traktowała realizację tych projektów i działań 
przez agencje europejskie, gdy wchodzą one w zakres ich ekspertyzy;

35. podkreśla, że przy sporządzaniu budżetu należy uwzględnić kraje i terytoria zamorskie; 
wzywa Komisję, aby wdrożyła środki i fundusze w celu przeciwdziałania skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19 na kraje i terytoria zamorskie.
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OPINIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA 
PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie 
sekcje
(2020/1998(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Pascal Canfin

WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że budżet Unii na rok 2021 jest pierwszym budżetem w wieloletnich 
ramach finansowych na lata 2021–2027; podkreśla, że kwoty w budżecie na 2021 r. 
powinny odpowiadać oczekiwaniom obywateli Unii w Europie po pandemii COVID-
19, sprzyjając zdecydowanemu ożywieniu gospodarczemu oraz poprawie zdrowia 
publicznego, a także powinny być zgodne z postanowieniami porozumienia paryskiego 
i celami Zielonego Ładu, w szczególności z osiągnięciem neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 r., a jednocześnie powinny wesprzeć te państwa członkowskie, które 
najbardziej ucierpiały przez pandemię; wzywa Komisję do dokonania oceny budżetu 
Unii na 2021 r. pod kątem treści niniejszego ustępu oraz do dokonania odpowiednich 
korekt, jeżeli budżet ten nie będzie z nią zgodny;

2. z zadowoleniem przyjmuje instrument wsparcia wypłacalności mający na celu 
wyrównanie szans na jednolitym rynku oraz zasadę, która stanowi, że beneficjenci 
wsparcia finansowego będą zachęcani do stworzenia planu transformacji ekologicznej 
zgodnie z celami Zielonego Ładu; jest zdania, że zasada ta powinna być obowiązkowa i 
powiązana z jasnymi i przejrzystymi celami dotyczącymi klimatu;

3. uważa, że Unia powinna zademonstrować światowe przewodzenie w działaniach na 
rzecz klimatu również poprzez sposób planowania budżetu; podkreśla, że należy podjąć 
wszelkie możliwe starania, by zapewnić jak najszybsze osiągnięcie ogólnych celów 
polegających na stałym podnoszeniu kwestii klimatu i różnorodności biologicznej; 
przypomina stanowisko Parlamentu wzywające do przeznaczania co najmniej 10 % 
budżetu Unii na wydatki związane z różnorodnością biologiczną oraz stanowisko 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
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Żywności wzywające do przeznaczania 40 % budżetu Unii na wydatki związane z 
klimatem; zwraca uwagę, że wydatki związane z klimatem i różnorodnością biologiczną 
muszą być monitorowane za pomocą solidniejszej, bardziej przejrzystej i kompleksowej 
metodyki; jest zdania, że rozporządzenie w sprawie systematyki zapewnia odpowiednie 
ramy aktualizacji tej metodyki;

4. podkreśla, że należy przyspieszyć inwestycje w transformację ekologiczną, aby 
stworzyć warunki niezbędne do długoterminowego wzrostu gospodarki europejskiej 
i aby zagwarantować jej odporność na przyszłe wstrząsy;

5. wskazuje na konieczność zapewnienia w budżecie Unii na 2021 r. wystarczających 
środków na realizację celów zrównoważonego rozwoju wytyczonych przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych;

6 wyraża szczególne zaniepokojenie faktem, że wkład wspólnej polityki rolnej (WPR) w 
wydatki na rzecz klimatu i różnorodności biologicznej został znacząco przeszacowany, 
co podkreślił Trybunał Obrachunkowy; przyjmuje do wiadomości sprawozdanie 
specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 13/2020, w którym stwierdzono, że WPR na 
lata 2014–2020 nie przyczyniła się do zahamowania spadku różnorodności 
biologicznej; podkreśla w związku z tym konieczność położenia kresu wszelkim 
szkodliwym dopłatom do rolnictwa;

7. wzywa Komisję do stosowania od 2021 r. narzędzi ekologicznego planowania budżetu; 
podkreśla w związku z tym znaczenie faktycznego uwzględniania w budżecie działań 
na rzecz klimatu i różnorodności biologicznej, stosowania zasady „nie szkodzić” oraz 
skutecznych środków naprawczych;

8. podkreśla, że należy zapewnić wystarczające środki na przeciwdziałanie utracie 
różnorodności biologicznej i degradacji środowiska oraz na realizację celów nowej 
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030; podkreśla, jak ważne jest 
przeznaczanie odpowiednich środków finansowych na potrzeby programu LIFE; 
przypomina, że podejście „Jedno zdrowie” to kluczowy warunek istnienia odpornego i 
silnego publicznego systemu opieki zdrowotnej, tym bardziej istotny w świetle 
rozprzestrzeniania się chorób odzwierzęcych, takich jak COVID-19; przypomina, że 
nadmierne stosowanie antybiotyków u zwierząt i ludzi jest jednym z głównych 
zagrożeń dla zdrowia publicznego w UE;

9. wzywa do wzmocnienia wsparcia dla programu LIFE+, w tym specjalnych pul środków 
na rzecz różnorodności biologicznej i zarządzania siecią Natura 2000, a także środków 
mających na celu zapewnienie sprawiedliwego podziału środków między państwa 
członkowskie; nalega ponadto, by wspierać oceny stanu ekologicznego i zdrowia roślin 
w lasach oraz ich rekultywację, ze szczególnym uwzględnieniem ponownego zalesiania 
gatunkami rodzimymi, szczególnie w tych krajach, które poniosły największe szkody w 
wyniku pożarów;

10. podkreśla, że należy przeznaczyć wystarczające środki na unijny mechanizm ochrony 
ludności, aby pomóc w walce z zagrożeniami zdrowia publicznego, pożarami lasów, 
powodziami, trzęsieniami ziemi oraz innymi klęskami żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, których skutki będą przypuszczalnie jeszcze bardziej 
dramatyczne w wyniku zmiany klimatu; podkreśla, że jednym z wniosków 
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wynikających z wybuchu pandemii COVID-19, która ujawniła słabość istniejących ram 
prawnych, jest potrzeba wprowadzenia bardziej elastycznego, szybciej działającego i 
skoordynowanego mechanizmu ochrony ludności;

11. podkreśla, że budżet Unii na 2021 r. powinien obejmować wystarczające środki na 
zwiększenie zdolności radzenia sobie z pandemiami, aby chronić obywateli Unii oraz 
stworzyć podstawy wzmocnienia działań Unii w zakresie kluczowych zagadnień 
zdrowotnych, co doprowadzi do utworzenia europejskiej unii zdrowia; podkreśla, że 
należy przeznaczyć wystarczające środki zwłaszcza na materiały strategiczne, takie jak 
szczepionki, leki i wyroby medyczne, oraz na realizację przyszłej strategii 
farmaceutycznej dla Europy, na ułatwienie transgranicznej mobilności pacjentów i 
pracowników służby zdrowia oraz na zwiększenie inwestycji w badania medyczne; 
podkreśla potrzebę przeznaczenia wystarczających środków na program działań UE w 
dziedzinie zdrowia; podkreśla, że przewidziane w nowych WRF wzmocnienie 
uprawnień Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) 
powinno od 2021 r. znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich środkach budżetowych, 
a dodatkowo należy zwiększyć zakres kompetencji i budżet Europejskiej Agencji 
Leków (EMA); podkreśla, że skuteczne wspólne zamówienia publiczne mogą 
prowadzić do znacznych oszczędności w budżecie Unii i jej państw członkowskich;

12. podkreśla, że w budżecie Unii muszą znaleźć się wystarczające środki, które umożliwią 
spełnienie wysokich oczekiwań co do jego roli w trwałej odbudowie gospodarczej oraz 
w sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej; podkreśla 
kluczową rolę, jaką w tym względzie może odegrać zwiększenie zasobów własnych; 
przypomina postulaty Parlamentu dotyczące stworzenia koszyka nowych zasobów 
własnych, w tym podatku od tworzyw sztucznych oraz dochodu z unijnego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS); podkreśla, że Unia powinna znacznie 
rozszerzyć koszyk zasobów własnych;

13. wzywa Komisję do zadbania o odpowiednią liczbę pracowników w dyrekcjach 
istotnych dla zapewnienia pełnej realizacji strategii ochrony różnorodności biologicznej, 
strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności oraz przejścia na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym i neutralną dla klimatu najpóźniej do 2050 r; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że poziom zatrudnienia w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska 
w ostatnich latach znacznie spadł, a pracownicy tej dyrekcji reprezentują jedynie 1,3 % 
wszystkich pracowników Komisji; jest zdania, że wystarczająca liczba 
wykwalifikowanych pracowników stanowi zasadniczy warunek pomyślnej realizacji i 
egzekwowania polityki Unii;

14. z zadowoleniem przyjmuje Program UE dla zdrowia, który przyczyni się do 
zaspokojenia istotnych potrzeb strukturalnych zidentyfikowanych w kontekście kryzysu 
związanego z COVID-19, ustalając kluczowe obszary działania, takie jak usprawnienie 
krajowych systemów opieki zdrowotnej oraz dostępność i przystępność cenowa leków i 
innych produktów istotnych w czasie kryzysu;

15. opowiada się za taką WPR, która wspiera lokalną produkcję agroekologiczną w małych 
gospodarstwach rolnych z poszanowaniem produktów spożywczych i zasady 
współistnienia ze środowiskiem naturalnym, bez stosowania szkodliwych pestycydów i 
nawozów chemicznych; apeluje, by w budżecie Unii zostały przewidziane pozycje i 
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instrumenty finansowania mające na celu wsparcie rozwoju polityki ukierunkowanej na 
zminimalizowanie wpływu środków chwastobójczych, w szczególności na owady 
zapylające, oraz wzmocnienie i wspieranie metod integrowanej ochrony i produkcji 
rolnej;

16. zwraca uwagę na znaczenie zapewnienia agencjom Unii wchodzącym w zakres 
kompetencji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności (ECHA, ECDC, EEA, EFSA i EMA) wystarczających 
zasobów finansowych i odpowiednich zasobów ludzkich, aby umożliwić im 
wypełnianie ich mandatu, realizację zadań i optymalne reagowanie na skutki pandemii 
COVID-19; podkreśla, że aby zwiększyć skuteczność ich pracy oraz umożliwić uczciwe 
i efektywne wykorzystywanie funduszy publicznych, niezbędna jest właściwa 
koordynacja między agencjami;

17. wzywa Komisję do szybkiego wdrożenia projektów pilotażowych i działań 
przygotowawczych oraz podkreśla, że aby osiągnąć ich zamierzony cel, instrumenty te 
i ich wyniki powinny zostać włączone do działań i programów politycznych Unii.
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OPINIA KOMISJI PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII

dla Komisji Budżetowej

w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021
(2020/1998(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Cristian-Silviu Buşoi

WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Budżetowej, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. ubolewa nad porozumieniem osiągniętym przez Radę Europejską w lipcu w sprawie 
WRF na lata 2021–2027 w odniesieniu do programów wchodzących w zakres 
kompetencji komisji ITRE; podkreśla, że pule środków finansowych dla wszystkich 
tych programów są poniżej poziomu zaproponowanego pierwotnie przez Komisję w 
2018 r. i poniżej poziomu uznanego za niezbędny przez Parlament Europejski; jest 
głęboko przekonany, że bez wystarczającego finansowania programy te mogą nie być w 
stanie zrealizować swoich celów politycznych, co spowodowałoby, że Unia nie byłaby 
w stanie osiągnąć swoich bliźniaczych celów: transformacji cyfrowej i ekologicznej; 
podkreśla ponadto, że Unia powinna zapewnić wystarczające środki finansowe, jeżeli 
oczekuje, że badania naukowe i innowacje będą miały wpływ na istotne wyzwania, 
takie jak znalezienie szczepionki przeciw COVID-19, przezwyciężenie kryzysu 
zdrowotnego i gospodarczego, dekarbonizacja gospodarki, przyspieszenie transformacji 
energetycznej, osiągnięcie pozycji lidera w dziedzinie nowych i innowacyjnych 
technologii, wspieranie przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP) w procesie odbudowy; 
ponawia zatem swój zamiar wynegocjowania w następnych WRF ukierunkowanego 
wzmocnienia finansowego sztandarowych programów unijnych;

2. w związku z tym uważa, że budżet na 2021 r. powinien mieć na celu wykorzystanie 
całego dostępnego marginesu oraz wykorzystanie wszystkich dostępnych instrumentów 
elastyczności w celu wzmocnienia w szczególności programów unijnych wspierających 
ekologiczną, energo- i zasobooszczędną oraz zrównoważoną transformację cyfrową, 
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przeciwdziałanie społecznym i gospodarczym skutkom pandemii COVID-19, a także 
szybką poprawę sytuacji unijnych MŚP, które najbardziej ucierpiały z powodu kryzysu; 
podkreśla, że budżet na 2021 r. powinien w znacznym stopniu przyczynić się do 
finansowania planu inwestycyjnego na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu, który ma 
na celu stworzenie korzystnych ram dla ułatwiania i pobudzania inwestycji publicznych 
i prywatnych niezbędnych do przejścia na gospodarkę neutralną pod względem klimatu, 
konkurencyjną i sprzyjającą włączeniu społecznemu;

3. wpływ i konsekwencje pandemii COVID-19 pogłębiły chroniczną słabość systemów 
opieki zdrowotnej i uwidoczniły potrzebę inwestowania w badania w dziedzinie 
zdrowia w celu zapewnienia, że opieka zdrowotna będzie dobrem publicznym 
dostępnym dla wszystkich, jak również poprawy jakości życia obywateli; jest zdania, że 
potrzebne są nowe podejścia do opieki zdrowotnej ukierunkowanej na człowieka; w 
związku z tym wzywa do zwiększenia wsparcia w budżecie na 2021 r. w celu 
zapewnienia wszystkim dostępu do diagnostyki, terapii i wysokiej jakości publicznej 
służby zdrowia;

4. podkreśla w szczególności, że potrzebne są dodatkowe środki finansowe na program 
„Horyzont Europa”, nowy program „Cyfrowa Europa”, instrument „Łącząc Europę” i 
program kosmiczny, aby wspierać transformację cyfrową społeczeństw i sektorów 
przemysłu, w tym podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie pracowników oraz 
obywateli Unii, co ma zasadnicze znaczenie dla przyszłego dobrobytu Europy w 
trudnym kontekście geopolitycznym; podkreśla, że pandemia COVID-19 pokazała 
rosnące znaczenie cyfryzacji dla codziennego funkcjonowania gospodarki, w związku z 
czym zwraca się o przeznaczenie odpowiednich środków finansowych na zwiększenie 
łączności, wraz z inwestycjami w strategiczne zdolności cyfrowe (sztuczna inteligencja, 
cyberbezpieczeństwo, infrastruktura danych i chmur obliczeniowych, ultraszybkie sieci) 
oraz budowanie regionalnej gospodarki opartej na danych i zrównoważonych 
łańcuchów wartości;

5. ponadto podkreśla, że potrzebne są dodatkowe środki, aby zapewnić powodzenie 
Europejskiego Zielonego Ładu, zająć się w odpowiedni sposób problemem kryzysu 
klimatycznego i przyczynić się do przejścia do 2050 r. na gospodarkę i społeczeństwo 
neutralne dla klimatu, zgodnie z porozumieniem paryskim; zauważa, że w tym celu 
konieczne jest znaczne zwiększenie środków na program „Horyzont Europa”, 
instrument „Łącząc Europę” – Energia i program kosmiczny, a także Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji ;

6. podkreśla potrzebę wspierania konkurencyjności i potencjału przemysłowego Unii; w 
związku z tym wzywa do zapewnienia wystarczającego finansowania w celu wsparcia 
MŚP, mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu start-up, które poważnie ucierpiały 
w wyniku kryzysu; podkreśla ponadto znaczenie programów takich jak Europejski 
Fundusz Obronny we wspieraniu strategicznej autonomii Unii;

7. zwraca się do Komisji o przedstawienie kompleksowego i szczegółowego wniosku 
ustawodawczego w sprawie śledzenia, rozliczania i weryfikacji uwzględniania kwestii 
klimatu i różnorodności biologicznej w głównym nurcie polityki oraz wzywa do 
ścisłego zaangażowania Parlamentu Europejskiego w rozwój tej metodyki;
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8. przypomina o ważnej roli, jaką agencje Unii odgrywają we wspieraniu realizacji celów 
polityki określonych przez Parlament Europejski i Radę; apeluje zatem o wystarczające 
środki finansowe i zasoby kadrowe dla wszystkich agencji zgodnie z ich zadaniami i 
obowiązkami; podkreśla w szczególności potrzebę znacznego wzmocnienia Agencji 
Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), która od 
wielu lat boryka się z brakami finansowymi i kadrowymi, co może zagrozić 
funkcjonowaniu ACER i jej zdolności do wykonywania zadań w zakresie 
monitorowania i przejrzystości rynku, a także dodatkowych zadań powierzonych jej na 
podstawie przyjętych niedawno przepisów, w tym pakietu „Czysta energia”; wyraża 
ubolewanie, że Komisja po raz kolejny nie zajęła się tym problemem już na etapie 
swojego projektu budżetu; przypomina, że od 2021 r. Agencja Europejskiego GNSS 
zostanie przekształcona w Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego, 
której zostanie powierzony szeroki zakres nowych zadań; w związku z tym domaga się 
odpowiedniego zwiększenia środków finansowych tej agencji; przypomina swoją 
rezolucję z 14 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji 
Wsparcia BEREC1, w której zwrócił się o odpowiednie zwiększenie środków 
finansowych przeznaczonych dla Agencji Wsparcia BEREC, co jest niezbędne ze 
względu na obecną zależność BEREC od zasobów zewnętrznych, która stanowi 
zagrożenie dla ciągłości działania; zwraca się ponadto o dostosowanie planu 
zatrudnienia i ukierunkowane zwiększenie budżetu Agencji Wsparcia BEREC.

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0099.
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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Budżetowej, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zaproponowała nowy specjalny program 
wspierający skuteczne funkcjonowanie jednolitego rynku, który łączy sześć poprzednich 
programów, jak również liczne środki z różnych obszarów polityki; uważa, że ten nowy 
program przyczyni się do poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
konkurencyjności MŚP w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego UE na 
zglobalizowanym rynku; wzywa zatem Komisję i państwa członkowskie do utrzymania 
wystarczającego finansowania tego programu, zwłaszcza w kontekście planu odbudowy 
oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej;

2. zauważa, że kompetencje komisji IMCO w ramach procedury budżetowej obejmują dział 
1 – Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa – w tym klastry budżetowe: 03 02 
– program na rzecz jednolitego rynku, 03 03 – program UE w zakresie zwalczania 
nadużyć finansowych oraz 03 05 – współpraca w dziedzinie ceł;

3. zauważa, że kryzys COVID-19 poważnie dotknął niemal wszystkie sektory gospodarki 
europejskiej; podkreśla, że warunkiem skutecznego ożywienia gospodarczego jest 
przestrzeganie przez państwa członkowskie zasad rynku wewnętrznego; podkreśla, że 
konsumenci odzyskają zaufanie do jednolitego rynku poprzez zapewnienie 
przestrzegania ich praw; podkreśla potrzebę wspierania przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, 
w ich transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz rozwoju, a także ich dostępu do 
jednolitego rynku; uważa, że należy zwiększyć środki przyznane w ramach działu 1, tak 
aby możliwe było utworzenie silnego centrum finansowania przeznaczonego na 
zrównoważony rozwój, innowacje, strategiczną infrastrukturę i transformację cyfrową, 
dzięki czemu jednolity rynek będzie silniejszy i bardziej odporny, w tym również poprzez 
inwestycje w energooszczędną gospodarkę; podkreśla szczególną potrzebę stworzenia 
synergii między Programem na rzecz jednolitego rynku a instrumentem odbudowy 
gospodarki Next Generation EU w celu uruchomienia niezbędnych inwestycji;

4. zauważa, że kryzys związany z COVID-19 uwidocznił zależność jednolitego rynku UE 
od globalnych łańcuchów dostaw i producentów, a także niebezpieczeństwa związane z 
brakiem bezpieczeństwa produktów; podkreśla zatem znaczenie solidnej polityki 
konsumenckiej, która zapewnia konsumentom ochronę i przewidywalność zarówno w 
internecie, jak i poza nim, a przedsiębiorstwom gwarantuje możliwość dostarczania 
towarów i świadczenia usług na całym rynku wewnętrznym oraz zapewnia nadzór rynku 
i zgodność z prawem Unii; podkreśla znaczenie dalszego pogłębiania jednolitego rynku 
poprzez skuteczne usuwanie przeszkód dla swobodnego przepływu towarów i usług oraz 
zauważa w związku z tym, że rok 2021 będzie pierwszym rokiem stosowania Programu 
na rzecz jednolitego rynku, i wzywa do znacznego zwiększenia środków przeznaczonych 
na cele MŚP oraz do stworzenia odrębnej i powiększonej linii budżetowej dotyczącej 
nadzoru rynku; ponadto podkreśla, że ukończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego 
powinno pozostać jednym z kluczowych priorytetów budżetowych, oraz uznaje 
znaczenie programu „Cyfrowa Europa” dla kształtowania i wspierania transformacji 
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cyfrowej społeczeństwa i gospodarki Europy, co będzie kluczowe dla rozwoju 
jednolitego rynku cyfrowego przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa 
europejskich konsumentów;

5. zauważa, że infrastruktura transgraniczna stanowi podstawę jednolitego rynku, 
przyczyniając się do swobodnego przepływu towarów, usług, przedsiębiorstw i obywateli 
przez granice; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje reformę finansowania 
instrumentu „Łącząc Europę”, której celem jest inwestowanie i dalszy rozwój 
paneuropejskiej infrastruktury dla sieci transportowych, cyfrowych i energetycznych; 
podkreśla również, że programy e-administracji mające na celu modernizację 
administracji publicznej i podjęcie kwestii cyfryzacji usług użyteczności publicznej 
stanowią wartość dodaną dla wszystkich zaangażowanych w jednolity rynek, a zwłaszcza 
dla obywateli i przedsiębiorstw, dlatego wzywa do przeznaczenia dodatkowych zasobów 
na pełne wdrożenie jednolitego portalu cyfrowego, który w wielu państwach 
członkowskich może być narażony na opóźnienia;

6. wspiera Komisję w jej podejściu do ulepszenia i wzmocnienia nowego instrumentu na 
rzecz sprzętu do kontroli celnej oraz programu na rzecz współpracy w dziedzinie ceł; 
wskazuje jednak, że Komisja i państwa członkowskie mają już opóźnienia w 
planowanym wdrożeniu unijnego kodeksu celnego, i wyraża ubolewanie w związku z 
brakiem zasobów finansowych i ludzkich w państwach członkowskich; podkreśla 
znaczenie odpowiedniego finansowania innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnego 
sprzętu w operacjach celnych, z myślą o większej skuteczności dla unijnych 
przedsiębiorstw i lepszej ochronie konsumentów; w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje zwiększenie środków w linii budżetowej 03 05 01, które może stać się 
bodźcem do zmniejszenia opóźnień w realizacji programu na rzecz współpracy w 
dziedzinie ceł;

7. podkreśla zasadę, że europejska wartość dodana powinna stanowić kamień węgielny 
wszystkich instytucji finansowanych przez UE; zwraca uwagę, że finansowaniu unijnemu 
powinny towarzyszyć wymierne rezultaty, a nie proste pomiary wyników, które 
umożliwią porównanie i ocenę skuteczności poszczególnych programów unijnych;

8. ponownie podkreśla, że efektywne wydatkowanie i właściwa ocena mogą przynieść 
oszczędności pozwalające sfinansować dalsze działania;

9. podkreśla znaczenie pełnej zgodności z zaleceniami Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego w celu zwiększenia skuteczności budżetu i lepszego wykorzystania 
środków finansowych z myślą o europejskich obywatelach; podkreśla, że budżet 
powinien być przejrzysty i zrozumiały dla obywateli UE oraz oparty na wynikach, aby 
zwiększyć wydajność i produktywność instytucji publicznych;

10. zwraca się do Komisji o wsparcie wniosków w sprawie projektów pilotażowych i działań 
przygotowawczych, wchodzących w zakres kompetencji komisji IMCO.
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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

 
A. mając na uwadze, że unijny sektor transportu ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju 

gospodarczego, społecznego i środowiskowego Unii oraz dla jej zrównoważonego 
charakteru, a także dla zapewnienia dostępności terytorialnej i połączalności 
wszystkich regionów Unii, ze szczególnym uwzględnieniem regionów 
peryferyjnych, wiejskich, wyspiarskich i najbardziej oddalonych;

B. mając na uwadze, że transport będzie miał kluczowe znaczenie dla osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r., a wszelki znaczący wkład sektora transportu 
w realizację tego celu będzie wymagał ogromnych inwestycji finansowych w 
sektorze publicznym i prywatnym na szczeblu unijnym i krajowym w celu 
przyspieszenia przejścia na zrównoważoną, bezpieczną, inteligentną, 
interoperacyjną i multimodalną mobilność;

C. mając na uwadze, sektory transportu i turystyki należą do najbardziej dotkniętych 
niedawnym kryzysem związanym z COVID-19; mając na uwadze, że transport 
okazał się niezbędny do dostarczenia ludności Unii wszystkich niezbędnych 
towarów, w tym sprzętu medycznego i sanitarnego, podczas kryzysu; mając na 
uwadze, że odbudowa sektorów transportu i turystyki ma kluczowe znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE, a także dla połączalności 
i konkurencyjności w UE, w tym na odległych i słabo zaludnionych obszarach;

D. mając na uwadze, że szacuje się, iż w 2020 r. sektor transportu poniesie jedne z 
największych strat w realnej wartości dodanej brutto (ok. 20 %), przy czym według 
szacunków w niektórych rodzajach transportu, takich jak lotnictwo, odnotuje się 
utratę 60 % pasażerów w ciągu całego roku 2020; mając na uwadze, że szacuje się, 
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iż w 2020 r. ekosystem turystyczny poniesie największe straty kapitałowe (ok. 171 
mld EUR, 26,4 % całkowitych strat ekosystemów) i będzie z nim związanych 22 % 
potrzeb inwestycyjnych;

E. mając na uwadze, że zasadnicze znaczenie ma zagwarantowanie, by obywatele 
europejscy nie stali się ofiarami wzrostu kosztów transportu w następstwie kryzysu 
związanego z COVID-19;

1. z pewnym zaniepokojeniem zauważa, że środki na zobowiązania w ramach 
Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy jako dochody przeznaczone na 
określony cel w budżecie na 2021 r. wynoszą 211 mld EUR; kwota ta stanowi 126 % 
zwykłych środków na zobowiązania w budżecie Unii, ale nie podlega takiemu 
samemu poziomowi kontroli parlamentarnej; 

2. głęboko ubolewa nad tym, że na lipcowym posiedzeniu Rady Europejskiej 
przewidziano bardzo istotne zmniejszenie wkładu z Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Odbudowy dla Programu InvestEU – z 30,3 mld EUR do 5,6 mld EUR w 
następnych WRF; w związku z tym wniosek Rady dotyczący zwiększenia rocznego 
budżetu Programu InvestEU na 2021 r. o 551 mln EUR w tej linii budżetowej w 
żaden sposób nie kompensuje radykalnej redukcji spodziewanego wkładu z 
Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy dla Programu InvestEU na 2021 r. 
w wysokości 9,645 mld EUR, a tym samym jest wyraźnie niewystarczający; nalega 
na włączenie nowego segmentu europejskich inwestycji strategicznych do 
Programu InvestEU, który obejmuje kluczowe możliwości inwestycyjne na rzecz 
zrównoważonej i bezpiecznej infrastruktury transportowej, rozwiązań w zakresie 
mobilności i sprzętu oraz na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii, co 
przyczynia się do większej spójności gospodarczej, terytorialnej i społecznej oraz 
maksymalizuje wpływ i wartość dodaną unijnego wsparcia finansowego; 
przypomina, że Program InvestEU powinien mieć kluczowe znaczenie dla 
wspierania działań promujących innowacyjną, cyfrową i zrównoważoną turystykę;

3. [02 03 01] przypomina o kluczowej roli instrumentu „Łącząc Europę” we 
wspieraniu rozwoju wysoko wydajnej sieci transeuropejskiej (TEN-T), która jest 
zrównoważona, bezpieczna, multimodalna, interoperacyjna i wzajemnie połączona 
w obszarach infrastruktury transportu, energetyki i usług cyfrowych, a także w 
osiąganiu celów Zielonego Ładu oraz promowaniu inteligentnej i zrównoważonej 
mobilności, co obejmuje również zintensyfikowanie kolejowego i wodnego 
śródlądowego transportu towarowego; uważa za niedopuszczalne drastyczne 
redukcje zobowiązań w częściach instrumentu „Łącząc Europę” dotyczących 
energii i usług cyfrowych oraz globalne zmniejszenie budżetu instrumentu „Łącząc 
Europę” w porównaniu z pierwotnym wnioskiem Parlamentu Europejskiego; 

uważa za szczególnie niedopuszczalne, że po lipcowym posiedzeniu Rady 
Europejskiej środki na zobowiązania w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – 
Transport na lata 2021–2027 będą niższe niż środki przewidziane w WRF na lata 
2014–2020, a stanowisko Rady przewiduje zmniejszenie środków o 227,3 mln EUR 
w porównaniu z projektem budżetu na 2021 r., co byłoby całkowicie 
niewystarczające z uwagi na potrzeby sektora; w związku z tym zwraca się o 
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ustalenie budżetu instrumentu „Łącząc Europę” na poziomie przewidzianym w 
stanowisku Parlamentu Europejskiego w sprawie WRF1; przypomina, że krótko-, 
średnio- i długoterminowe planowanie wydatków w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę” powinno uwzględniać podejście zorientowane na wyniki i dążyć do 
uzyskania unijnej wartości dodanej, w tym poprzez synergię między sektorami 
takimi jak transport, energetyka, turystyka i cyfryzacja;

4. [02 03 01] głęboko ubolewa nad konkluzjami Rady zatwierdzonymi przez państwa 
członkowskie w dniu 21 lipca 2020 r., w których wstępnie przydzielono 1 384 mln 
EUR z ogólnej puli środków instrumentu „Łącząc Europę” na ukończenie 
brakujących głównych transgranicznych połączeń kolejowych między krajami 
objętymi polityką spójności; przypomina, że finansowanie w ramach instrumentu 
„Łącząc Europę” opiera się na konkurencyjności projektów dla UE-27 i nie jest 
przeznaczone wyłącznie dla krajów objętych polityką spójności, w związku z 
czym nie jest możliwe wstępne przydzielenie środków na konkretny projekt w 
ograniczonej liczbie państw członkowskich; wzywa Parlament, by potwierdził 
swoje stanowisko zakładające przydzielenie całej kwoty instrumentu „Łącząc 
Europę” dla UE-27;

5. [02 10 01] odnotowuje nieznaczny wzrost budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. 
Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) na 2021 r., ale ubolewa, że przydział 
przewidziany w stanowisku Rady jest niższy niż w projekcie budżetu; przypomina, 
że EASA jest klasyfikowana jako agencja europejskich inwestycji strategicznych i 
że w 2018 r. powierzono jej istotne nowe podstawowe zadania; przypomina o 
istotnych wynikach i inwestowaniu środków EASA w kontekście Zielonego Ładu 
(np. program oznakowania ekologicznego EASA) i zarządzania kryzysem 
sanitarnym w 2020 r., kiedy wprowadzono protokół ochrony zdrowia w sektorze 
lotnictwa w ścisłej koordynacji z ECDC, aby umożliwić przywrócenie 
bezpiecznych operacji lotniczych w UE i na całym świecie; 

przypomina wysiłki EASA, a mianowicie jej działania na rzecz ekologicznej 
odbudowy przemysłu lotniczego UE, w tym odnowy floty linii lotniczych w drodze 
nabycia statków powietrznych spełniających najwyższe wymogi w zakresie 
certyfikacji środowiskowej; przypomina również o znaczeniu transportu lotniczego 
i jego infrastruktury (np. portów lotniczych) dla zapewnienia interoperacyjności z 
innymi środkami transportu, w szczególności z koleją, oraz o jego wartości dodanej 
pod względem łączności dzięki usługom i połączeniom długodystansowym z myślą 
o regionach i terytoriach peryferyjnych oraz wyspach; w związku z tym zwraca się 
o zwiększenie o 16,45 % budżetu Agencji na 2021 r. w porównaniu z 2020 r. oraz 
o potwierdzenie kolejnych podwyżek w następnych WRF, aby umożliwić 
wzmocnienie EASA z myślą m.in. o stopniowym rozwoju inicjatywy jednolitej 
europejskiej przestrzeni powietrznej;

6. [02 10 02] z zadowoleniem odnotowuje znaczny wzrost budżetu Europejskiej 
Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) na 2021 r.; domaga się, aby kolejne 
zwiększenia środków zostały potwierdzone w następnych WRF w celu 

1 17,746 mld EUR na lata 2021–2027 w cenach z 2018 r. (średnio 2,542 mld EUR 
rocznie).
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wzmocnienia EMSA;

7. [02 10 03] ubolewa nad zmniejszeniem budżetu na 2021 r. Agencji Kolejowej Unii 
Europejskiej (ERA), której rola jest kluczowa dla osiągnięcia trwałego przejścia z 
transportu drogowego na kolejowy oraz postępów w tworzeniu jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego; zauważa, że takie zmniejszenie środków jest 
szczególnie niefortunne, ponieważ rok 2021 będzie Europejskim Rokiem Kolei; w 
związku z tym domaga się przynajmniej utrzymania budżetu ERA na poziomie z 
2020 r. (27,44 mln EUR) oraz zastosowania procentowego wzrostu planowanego w 
projekcie budżetu na kolejne lata powyżej tego limitu; z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że Komisja ogłosiła przetarg na projekt pilotażowy dotyczący rewitalizacji 
transgranicznych pociągów nocnych; zachęca Komisję do dalszego wspierania 
rewitalizacji wygodnych europejskich pociągów nocnych jako możliwej i 
zrównoważonej alternatywy dla przelotów na krótkich dystansach i długich podróży 
samochodem;

8. [05 05 03] wyraża ubolewanie z powodu znacznego zmniejszenia wkładu z 
Funduszu Spójności na rzecz instrumentu „Łącząc Europę” w obszarze transportu 
(o 18,9 % mniej środków na zobowiązania); domaga się przywrócenia wkładu do 
poziomu z 2020 r., aby odzwierciedlić kluczową rolę, jaką polityka transportowa i 
inwestycje Unii odgrywają w promowaniu i zwiększaniu spójności terytorialnej, 
społecznej i gospodarczej w Unii; uważa, że projekty transportowe finansowane z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności 
muszą priorytetowo traktować rozwój i ukończenie sieci bazowej i kompleksowej 
TEN-T;

9. [09 03 01] podkreśla znaczenie niezbędnych inwestycji dla sektora transportu w 
ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, aby zapewnić 
sprawiedliwą, sprzyjającą włączeniu społecznemu i społecznie akceptowalną 
transformację w kierunku neutralności klimatycznej i nie pozostawić nikogo w 
tyle; podkreśla, że należy wspierać podnoszenie i zmianę kwalifikacji 
pracowników i osób poszukujących pracy w sektorze transportu, a także 
produktywne i zrównoważone inwestycje w MŚP oraz inwestycje w inteligentną i 
zrównoważoną mobilność, a także przyjazną dla środowiska infrastrukturę 
transportową; jednak głęboko ubolewa nad przyjętymi niedawno przez Radę 
cięciami środków przewidzianych w WRF i Europejskim Instrumencie na rzecz 
Odbudowy dla Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, które to cięcia 
mogą mieć wpływ na budżet 2021;

10. [13 04 01] głęboko ubolewa, że w nowym wniosku Komisji w sprawie WRF 
przewidziano zmniejszenie o 75 % środków na zobowiązania na rzecz mobilności 
wojskowej w ramach filaru transportowego, który ma na celu dostosowanie części 
sieci TEN-T do podwójnego zastosowania infrastruktury transportowej w celu 
poprawy mobilności zarówno cywilnej, jak i wojskowej; to zmniejszenie środków 
ogranicza ten nowy cel polityki Unii de facto do działań o charakterze 
symbolicznym; domaga się przywrócenia początkowego poziomu i odpowiedniego 
ustalenia poziomu zobowiązań na 2021 r.;

11. [nowy] ubolewa nad niechęcią Komisji do stworzenia specjalnego przydziału 
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środków i specjalnego programu na rzecz zrównoważonej turystyki na szczeblu 
europejskim, w tym przydziału środków budżetowych w wysokości 300 mln EUR, 
o co wielokrotnie i regularnie zwracał się Parlament Europejski; ponownie 
podkreśla potrzebę utworzenia nowej linii budżetowej w celu uwzględnienia 
sektora, który ma silne powiązania z transportem, został poważnie dotknięty 
kryzysem związanym z COVID-19 i jest bardzo ważny dla gospodarki, 
konkurencyjności, zatrudnienia i rozwoju społecznego UE;

12. zwraca uwagę na znaczenie prostszego, bardziej wydajnego systemu zasobów 
własnych, zdolnego do znacznego zmniejszenia udziału składek opartych na DNB i 
zagwarantowania odpowiedniego i zorientowanego na rezultaty finansowania 
wydatków UE;

13. ponownie podkreśla istotną rolę, jaką partnerstwa europejskie mogłyby odgrywać 
w poprawianiu wyników i bezpieczeństwa sektora transportu oraz we wspieraniu 
redukcji emisji z transportu w oparciu o postęp technologiczny i przepisy; zwraca 
uwagę, że unijne programy finansowania, takie jak „Horyzont Europa”, mogłyby 
odegrać kluczową rolę w promowaniu partnerstw z państwami UE, sektorem 
prywatnym, fundacjami i innymi zainteresowanymi stronami; domaga się, aby takie 
inicjatywy – na przykład utworzenie europejskiego partnerstwa na rzecz sektora 
morskiego – otrzymywały odpowiednie finansowanie, aby przyczynić się do 
realizacji tych celów; jednak głęboko ubolewa nad przyjętymi niedawno przez Radę 
cięciami środków przewidzianych w WRF i Europejskim Instrumencie na rzecz 
Odbudowy dla programu badań naukowych „Horyzont Europa”, które to cięcia 
mogą mieć wpływ na budżet na 2021 r.;

14. przypomina, że inwestycje publiczne w infrastrukturę są szczególnie narażone na 
nadużycia finansowe; podkreśla znaczenie zagwarantowania przejrzystego i 
konkurencyjnego procesu udzielania zamówień publicznych na zakrojone na 
szeroką skalę projekty dotyczące infrastruktury transportowej finansowane przez 
UE; 

15. podkreśla, że niska jakość transportu przyczynia się do poważnego 
niedoinwestowania, dysproporcji regionalnych i luk integracyjnych, które 
negatywnie wpływają na otoczenie biznesowe i zagrażają wysiłkom na rzecz 
spójności; podkreśla w związku z tym, że inwestycje są szczególnie potrzebne na 
obszarach, na których brak niezawodnej infrastruktury transportowej; podkreśla, że 
niedostateczny rozwój infrastruktury jest często spowodowany słabymi lokalnymi 
zdolnościami instytucjonalnymi, w związku z czym inwestycjom powinna 
towarzyszyć istotna pomoc techniczna i nadzór ze strony UE;

16. z niepokojem zauważa brak środków na zwiększenie wysiłków na rzecz 
ukończenia sieci kompleksowej, która ma fundamentalną wartość społeczno-
gospodarczą, zwłaszcza w odniesieniu do obszarów peryferyjnych, na których 
poprawa mobilności jest jednym z kluczowych czynników zapobiegania 
wyludnianiu się i załamaniu gospodarczemu;

17. podkreśla potrzebę racjonalizacji wykorzystania przydzielonych środków w celu 
pobudzenia i rozwijania sektorów transportu i turystyki, a także potrzebę 
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promowania zdecydowanego ograniczenia biurokracji w celu skrócenia czasu 
wdrażania i ograniczenia kosztów wciąż niekompletnej europejskiej sieci 
infrastruktury.
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OPINIA KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

dla Komisji Budżetowej

w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 
(2020/1998(BUD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Andżelika Anna Możdżanowska

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. apeluje o solidny i ambitny budżet Unii na 2021 r., aby złagodzić społeczno-
gospodarcze skutki kryzysu związanego z COVID-19 i wspierać ożywienie Unii, 
zwiększać konwergencję gospodarczą, społeczną i regionalną, spójność i odporność, 
wspierać sprawiedliwy, zrównoważony wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu i przyspieszyć realizację głównych priorytetów i celów Unii, takich jak 
spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna, rozwój regionalny, działania w 
dziedzinie klimatu, Europejski Zielony Ład, porozumienie paryskie, zasada „nie czyń 
poważnych szkód”, sprawiedliwe przejście na neutralną pod względem emisji 
gospodarkę do 2050 r., Europejski filar praw socjalnych, transformacja cyfrowa, 
innowacje i zarządzanie migracjami w sposób solidarny, oparty na współpracy i 
wspólnej odpowiedzialności; podkreśla, że pandemia COVID-19 spowodowała wiele 
nowych i nieoczekiwanych wyzwań społeczno-gospodarczych, na które Unia i jej 
państwa członkowskie muszą zareagować z determinacją i zaoferować sprawiedliwe i 
skuteczne rozwiązania zarówno na szczeblu Unii, jak i państw członkowskich;

2 potwierdza swoje stanowisko w sprawie budżetu na 2021 r. w wysokości 192,1 mld 
EUR w cenach bieżących w środkach na zobowiązania oraz apeluje o dodatkowe środki 
ponad tę kwotę, aby zareagować na społeczno-gospodarcze skutki kryzysu związanego 
z COVID-19; ubolewa w związku z tym nad brakiem ambicji i determinacji ze strony 
Komisji we wniosku dotyczącym projektu budżetu na 2021 r., w którym zaproponowała 
ona redukcję o 9,8 % w stosunku do budżetu na 2020 r. pod względem zobowiązań oraz 
dokonała znacznych cięć środków na główne strategie polityczne i programy Unii, takie 
jak spójność, rozwój regionalny, rolnictwo, wsparcie dla MŚP, zdrowie, badania 
naukowe i innowacje; podkreśla, że cięć tych nie rekompensują dodatkowe środki na 
instrument „Next Generation EU” i wzywa do znacznego wzmocnienia wyżej 
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wymienionych strategii politycznych i programów w budżecie na 2021 r.;

3. przypomina, że polityka spójności należy do kompetencji dzielonych przez Unię i 
państwa członkowskie oraz że jako jedna z głównych i skutecznych polityk w zakresie 
inwestycji publicznych będzie odgrywać ważną rolę w łagodzeniu konsekwencji 
społeczno-gospodarczych i w likwidowaniu skutków pandemii COVID-19; podkreśla, 
że spójność to podstawowa i najbardziej ceniona polityka, która ukształtowała Unię w 
oparciu o solidarność, a jej celem jest zmniejszenie pozostałych różnic gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych między państwami członkowskimi i wzmocnienie 
odporności gospodarczej, terytorialnej i społecznej w Unii i regionach na rzecz bardziej 
harmonijnego rozwoju, który pomoże Unii zachować konkurencyjność w skali 
globalnej, oraz że osiągnięcie tych celów jest możliwe tylko z pomocą odpowiedniego 
budżetu; podkreśla w związku z tym, że programy zarządzane przy wsparciu z 
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESI) znacząco przyczyniają się 
do zrównoważonych rozwiązań na rzecz sprawiedliwego i inkluzywnego wzrostu 
gospodarczego, Europejskiego Zielonego Ładu, inwestycji i konkurencyjności, a także 
do wysokiej jakości, pewnych i bezpiecznych warunków pracy i życia obywateli, w tym 
równych szans, sprawiedliwości społecznej i niedyskryminacji; podkreśla istotną rolę 
funduszy ESI w osiąganiu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej i 
transformacji ekologicznej w kierunku Unii efektywnie korzystającej z energii i 
zasobów oraz neutralnej dla klimatu; podkreśla, że zmaksymalizowanie wpływu 
funduszy ESI wymaga ścisłej współpracy organów państw członkowskich na 
wszystkich szczeblach między sobą i z pracodawcami, związkami zawodowymi, 
naukowcami, organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi stronami;

4. zauważa, że budżet na 2021 r. rozpoczyna nowy okres programowania na lata 2021–
2027 i że powinien on odzwierciedlać zasady i priorytety zmienionych i 
przeorientowanych wieloletnich ram finansowych (WRF) i skutecznie przyczynić się do 
złagodzenia społecznych, gospodarczych i zdrowotnych skutków pandemii COVID-19 
w sprawiedliwy, inkluzywny, zrównoważony i odporny sposób, przy czym należy 
uwzględnić przepisy i zasady budżetowe, które zapewnią natychmiastowe i 
zadowalające wdrożenie dostosowane do potrzeb poszczególnych regionów; 
przypomina w tym kontekście, że trzeba jak najszybciej przyjąć niezbędne regulacje i 
dalsze dokumenty;

5 podkreśla zapotrzebowanie na wzmocnione i ukierunkowane środki nadzwyczajne, aby 
szybko i skutecznie wspierać obywateli, pracowników, osoby samozatrudnione i 
sektory bardziej dotknięte kryzysem COVID-19 oraz uniknąć dalszego pogłębiania się 
różnic między państwami członkowskimi i regionami; wzywa do znacznego 
zwiększenia zasobów na zwalczanie nierówności społecznych i nierówności płci, 
ubóstwa i bezrobocia ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i grup społecznych 
znajdujących się w trudnej sytuacji;

6. docenia porozumienie osiągnięte w Radzie Europejskiej w sprawie Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Odbudowy (Next Generation EU) jako ważny pierwszy krok w 
kierunku sprawiedliwej, sprzyjającej włączeniu społecznemu, zrównoważonej i 
odpornej na wstrząsy odbudowy Unii; ubolewa jednak nad drastycznymi cięciami w 
programie dotacji w komponencie „Next Generation EU” w ostatecznym porozumieniu, 
które poważnie zakłócają równowagę między dotacjami a pożyczkami i prowadzą do 
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drastycznych cięć środków uzupełniających na „Horyzont Europa”, InvestEU, rozwój 
obszarów wiejskich (EFRROW), REACT-UE i Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji (FST), do wycofania dopłat uzupełniających w Programie UE dla 
zdrowia, Instrumencie Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej 
(ISWMR) oraz pomocy humanitarnej, a także do całkowitego anulowania instrumentu 
wsparcia wypłacalności; podkreśla, że cięcia te poważnie osłabią wysiłki na rzecz 
ożywienia gospodarczego;

7. podkreśla konieczność zapewnienia wystarczającego poziomu środków na płatności w 
budżecie na 2021 r., w którym uwzględniony zostanie wolumen zobowiązań 
pozostających do spłaty na koniec 2020 r., aby uniknąć nagromadzenia niezapłaconych 
roszczeń dotyczących WRF na lata 2014–2020 i finansować przedpłatę wydatków 
związanych z pandemią COVID-19; zauważa, że ze względu na opóźnienia w realizacji 
w okresie programowania 2014–2020 większość odnośnych płatności zostanie 
uregulowana w latach 2021–2022; podkreśla, że prognozy państw członkowskich są 
coraz dokładniejsze i należy je w pełni uwzględnić w budżecie na 2021 r.; podkreśla w 
związku z tym, że potrzebny jest wiarygodny plan płatności na cały okres WRF w 
latach 2021–2027, przewidujący wystarczające płatności w pierwszych latach ich 
obowiązywania z możliwością przenoszenia niewykorzystanych płatności na kolejne 
lata za pomocą instrumentów szczególnych wykraczających poza pułapy płatności 
określone w WRF;

8. przypomina, że zmiana systemu zasobów własnych Unii i wprowadzenie koszyka 
nowych zasobów własnych z dniem 1 stycznia 2021 r. w oparciu o prawnie wiążący 
harmonogram są niezwykle istotne dla zaspokojenia zwiększonych potrzeb 
finansowych związanych z wspieraniem odbudowy i realizacją innych priorytetów i 
celów Unii; wzywa państwa członkowskie, aby szybko uzgodniły podwyższenie 
pułapów zasobów własnych oraz pilnie przyjęły wnioski ustawodawcze, które 
wprowadzą system nowych zasobów własnych;

9. jest zadowolony, że w marcu i kwietniu 2020 r. w ramach polityki spójności 
zwiększono elastyczność i przyjęto wzmocnione programy, zwiększając stopy 
współfinansowania i zezwalając na wykorzystywanie funduszy UE do walki z 
kryzysem, oraz uważa, że należy utrzymać to również w WRF na lata 2021–2027 jako 
mechanizm chroniący gospodarkę Unii w niespokojnych i nieprzewidywalnych czasach 
bez naruszania podstawowych zasad i celów polityki spójności i przy pełnym 
poszanowaniu obowiązujących przepisów dotyczących należytego zarządzania 
zasobami i przejrzystości ich wydatkowania;

10. odnotowuje zatwierdzone środki na rzecz odbudowy i z zadowoleniem przyjmuje 
środki już przyjęte – takie jak rozszerzenie Funduszu Solidarności UE na nadzwyczajne 
sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem publicznym – dzięki którym w 2020 r. 
dostępne będzie prawie 800 mln EUR, oraz inicjatywę inwestycyjną w odpowiedzi na 
koronawirusa (CRII i CRII+), której celem jest zapewnienie 8 mld EUR na utrzymanie 
płynności w celu przyspieszenia europejskich inwestycji publicznych o wartości do 37 
mld EUR, aby wspierać obywateli, regiony i kraje ciężko poszkodowane w wyniku 
pandemii koronawirusa;
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11. dostrzega znaczenie rezolucji ustawodawczej z 17 kwietnia 2020 r.1, w której 
zatwierdzono konkretne środki zapewniające wyjątkową elastyczność przy 
wykorzystywaniu funduszy ESI w odpowiedzi na pandemię COVID-19; zauważa, że 
spowoduje to przyspieszenie realizacji tych środków i, co za tym idzie, zwiększone 
zapotrzebowanie na środki na płatności, które należy odzwierciedlić w budżecie na 
2021 r.; uważa, że należy nadal stosować szczególne środki, które przyniosły niezwykłe 
rezultaty;

12. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, by nie domagać się od państw 
członkowskich zwrotu niewykorzystanych zaliczek wypłaconych na początku roku, tj. 
przepis, zgodnie z którym państwa członkowskie nie będą musiały zwracać Komisji 
środków pozostałych z zaplanowanych wydatków, gdyż mogłoby to mieć negatywny 
wpływ na realizację projektów w toku, a jednocześnie przyznaje, że może to 
spowodować lukę finansową w budżecie na 2020 r. (płatności zaliczkowe stanowią 
dochody przeznaczone na określony cel w budżecie UE) i w konsekwencji może 
doprowadzić do zwiększenia zapotrzebowania na środki na płatności w budżecie na 
2021 r.; podkreśla potrzebę wystarczającego prefinansowania programów spójności w 
WRF na lata 2014–2020 na poziomie 3 % wynikającym z obowiązujących aktów 
ustawodawczych;

13. podkreśla znaczenie uwzględniania aspektu płci w budżecie UE, w tym w polityce 
spójności, ponieważ jest to skuteczny sposób niwelowania różnic, których skutki 
kobiety nadal odczuwają w naszym społeczeństwie, w tym na rynku pracy; wzywa do 
opracowania narzędzi sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci na szczeblu 
Unii;

14. z zadowoleniem przyjmuje wniosek w sprawie utworzenia programu REACT-EU, z 
którego udostępnione zostaną dodatkowe środki finansowe na EFRR i EFS, a także 
FEAD do walki ze skutkami pandemii COVID-19; apeluje o szybkie wdrożenie tego 
programu oraz o jak najszybsze rozpoczęcie płatności w 2021 r.;

15. wzywa państwa członkowskie, aby jasno i zdecydowanie informowały o swoich 
ambicjach i oczekiwaniach pokryzysowych oraz by uznały swoją wspólną rolę w 
przygotowaniu skoordynowanego podejścia UE, które w konsekwencji umożliwi 
osiągnięcie wymiernych wyników wysokiej jakości i zaowocuje długotrwałym 
zrównoważonym wzrostem i ogólnym dobrobytem;

16. wzywa do zwiększenia bezpośredniego finansowania dla europejskich miast jako 
ważnych podmiotów stymulujących ożywienie gospodarcze i walczących z problemami 
związanymi ze zmianą klimatu.

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0050.
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OPINIA KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 
(2020/1998(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Petri Sarvamaa

WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. ubolewa, że w proponowanym zmienionym pułapie dla nowego działu 3 wieloletnich 
ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027 główne kategorie wydatków na wspólną 
politykę rolną (WPR), a mianowicie te przeznaczone na płatności bezpośrednie, środki 
rynkowe i rozwój obszarów wiejskich, zostaną prawdopodobnie obniżone w 2021 r.; 
przypomina wcześniejsze rezolucje Parlamentu, w których apelowano o utrzymanie 
finansowania WPR na lata 2021–2027 w ujęciu realnym przynajmniej na obecnym 
poziomie; zwraca uwagę na fakt, że niektóre gałęzie rolnictwa poniosły ogromne straty 
w związku z pandemią COIVD-19, a ewentualne cięcia doprowadzą do pogłębienia 
kryzysu spowodowanego pandemią, który obejmie również inne sektory;

2. ubolewa nad cięciami budżetu WPR w projekcie WRF przedstawionym przez Radę, w 
szczególności w świetle nowych wymagań stanowiących wkład w realizację celów Unii 
w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej zgodnych z celami określonymi w 
porozumieniu paryskim, a także w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego, wzrostu 
gospodarczego, równowagi terytorialnej i społecznej, zdrowia i kryzysów 
gospodarczych, takich jak kryzys spowodowany pandemią COVID-19, jak również 
innych czynników wpływających na bezpieczeństwo żywnościowe; przypomina, że 
budżet WPR jest stale zmniejszany i że środki z budżetu WPR zostały przesunięte do 
innych działów;

3. zgadza się z zapisem zawartym w projekcie budżetu ogólnego na rok 2021, zgodnie z 
którym fakt przeprowadzenia nowej reformy WPR dopiero po 2021 r. nie może być 
przyczyną niepowodzenia w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu; wyraża nadzieję, 
że choć w 2021 r. WPR będzie nadal wdrażana zgodnie z przepisami na lata 2014–
2020, wybory i środki podejmowane w terenie doprowadzą do korzystniejszych zmian i 
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zaprowadzą nas na ścieżkę prawdziwie zrównoważonej transformacji, także w interesie 
rolników, w trosce o bezpieczeństwo żywnościowe i przyszłość rolnictwa unijnego;

4. odnotowuje, że na rolnictwo przewidziano kwotę 55 182 mln EUR w środkach na 
zobowiązania i 54 879,9 mln EUR w środkach na płatności; wyraża zaniepokojenie 
poważnym zmniejszeniem – o 7,4 % – środków Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG) (o 3231 mln EUR mniej w środkach na zobowiązania i o 
3215 mln EUR mniej w środkach na płatności) w porównaniu z budżetem na rok 
budżetowy 2020; zwraca uwagę, że środki na zobowiązania w ramach Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zwiększono do 
15 002,9 mln EUR (+2,1 %), a środki na płatności o 14 715 mln EUR (+12,2 %) w 
porównaniu z budżetem na rok budżetowy 2020; odnotowuje przesunięcie netto w 
wysokości 753,9 mln EUR z EFRG do EFRROW;

5. wzywa Radę, by umożliwiła Unii wywiązanie się ze zobowiązań do zapewnienia 
wystarczającego finansowania na rzecz bezpiecznych dostaw żywności wysokiej 
jakości, działań w dziedzinie klimatu, ochrony środowiska, a także na rzecz 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, z których sektor rolnictwa potrzebuje korzystać w znacznym stopniu, 
aby osiągnąć cele zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie; podkreśla, że aby sprostać 
zwiększonym wymogom w zakresie zrównoważonego rozwoju rolnictwa, tak aby 
przyczynić się do osiągnięcia celów klimatycznych i środowiskowych w 2030 r., 
rolnicy będą musieli dokonać znacznych inwestycji, aby uniknąć spadku produkcji i 
dochodów w związku z wyższymi kosztami, i że nie można tego osiągnąć bez 
odpowiedniego finansowania WPR; 

6. zwraca uwagę na fakt, że kryzys związany z COVID-19 miał poważne skutki dla 
licznych gospodarstw unijnych i uwypuklił znaczenie produkcji i dostaw żywności w 
Unii; podkreśla, że należy zwiększyć dostęp do finansowania na rzecz nabywania 
nowoczesnych technologii w rolnictwie; przypomina, że bezpieczeństwo żywnościowe i 
zrównoważony charakter łańcucha żywnościowego stanowią priorytet oraz wymagają 
inwestycji i wsparcia dla rolników, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
na obszarach wiejskich; podkreśla zatem potrzebę silnego EFRROW i szybkiego 
wykorzystania w 2021 r. funduszy z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy 
ze względu na pilną potrzebę koncentracji na wstępie zobowiązań Unii w ramach tego 
nowego instrumentu odbudowy;

7. podkreśla, że zgodnie z opinią Trybunału Obrachunkowego nr 5/20201 związek między 
wynikami a finansowaniem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest 
stosunkowo niewielki i istnieje znaczne ryzyko, że dalsze wydatki będą ponownie 
przeznaczane na finansowanie nieudanej transformacji; podkreśla, że solidna analiza 
potrzeb przyczyniłaby się do lepszego przydziału środków finansowych Unii i 
wskazałaby cele do osiągnięcia;

8. zwraca uwagę, że w projekcie budżetu ogólnego na 2021 r. nie wskazano wkładu 

1 Opinia nr 5/2020 (przedstawiona na mocy art. 288 ust. 4 i art. 322 ust. 1 lit. a) TFUE) w sprawie wniosków 
Komisji z 14 stycznia 2020 r. i z 28 maja 2020 r. (2020/0006 (COD)) dotyczących rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, dostępna pod adresem: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_05/OP20_05_PL.pdf
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różnych instrumentów, w tym WPR, w finansowanie różnorodności biologicznej, i 
ubolewa nad tym faktem; przypomina, że by wywiązać się z obowiązków 
sprawozdawczych zgodnych z Konwencją o różnorodności biologicznej, Unia powinna 
monitorować swoje wydatki związane z różnorodnością biologiczną;

9. uważa, że cięcia w środkach przeznaczonych na promocję produktów rolnych (o 
4 mln EUR mniej, tj. zmniejszenie o 2,1 %) oraz brak środków przeznaczonych na 
działania interwencyjne na rynkach rolnych, takie jak prywatne przechowywanie i 
interwencja publiczna (10 mln EUR), wydają się nie uwzględniać sytuacji na rynkach 
rolnych, która jest nadal niestabilna, ani potrzeby ożywienia produkcji i konsumpcji 
produktów rolnych na jednolitym rynku i na rynkach zewnętrznych;

10. wzywa do udostępnienia części środków planu odbudowy przewidzianych w ramach 
EFRROW na lata 2022, 2023 i 2024 w ramach płatności zaliczkowych począwszy od 
2021 r., aby przyczynić się do ożywienia unijnych sektorów rolnych i obszarów 
wiejskich;

11. podkreśla zatem, że podczas przeglądu projektu budżetu ogólnego na rok 2021 Komisja 
powinna za pośrednictwem listu w sprawie poprawek dostosować swoje dane liczbowe 
w celu zaradzenia kryzysom na rynku w niektórych ważnych unijnych sektorach 
rolnych i na obszarach wiejskich, które ucierpiały w wyniku kryzysu związanego z 
COVID-19, tak by przyczynić się do ich odbudowy; zwraca uwagę, że w niektórych 
państwach członkowskich nie wdrożono szeregu środków wsparcia służących 
zwalczaniu skutków kryzysu związanego z COVID-19 i że powinny one być lepiej 
dostosowane do szczególnych potrzeb różnych gałęzi rolnictwa;

12. podkreśla, że przy wypłacie unijnej pomocy dla rolnictwa doszło do jej 
sprzeniewierzenia; podkreśla w tym kontekście znaczenie powiązania w przyszłości 
unijnej pomocy dla rolnictwa z kontrolą praworządności w państwach członkowskich;

13. podkreśla znaczenie małych gospodarstw rolnych na obszarach wiejskich, 
wymagających szczególnej uwagi i większych zasobów finansowych;

14. przypomina o znaczeniu unijnego budżetu, za pośrednictwem polityki rozwoju 
obszarów wiejskich, programu „Horyzont Europa” i europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego, we wspieraniu badań i innowacji w dziedzinie produkcji żywności, 
rolnictwa i odnawialnej biogospodarki odchodzącej od paliw kopalnych w ramach 
przejścia na bardziej zrównoważone i przyszłościowe użytkowanie gruntów i 
bezemisyjną, zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym;

15. podkreśla, że należy przeznaczyć znaczną część środków z programu „Horyzont 
Europa” na sektor rolno-spożywczy, zwłaszcza w szerszym kontekście strategii „od 
pola do stołu”; jest przekonany o znaczeniu badań, rozwoju i innowacji w tym sektorze, 
a także o tym, że rezultaty badań oraz innowacji muszą docierać do gospodarstw 
rolnych; popiera zwiększenie środków w ramach tego programu w celu zadbania o 
bezpieczną żywność wysokiej jakości oraz o innowacyjne formy rolnictwa w Unii, a 
ponadto przypomina, że odpowiednie usługi doradcze dla rolników i innych podmiotów 
na obszarach wiejskich odgrywają ważną rolę w osiąganiu tych celów;

16. ponownie wyraża zaniepokojenie z powodu skutków, jakie dla rynku i dla budżetu 
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będzie miało wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii bez porozumienia; zwraca 
się o przydział dodatkowych zasobów na środki rynkowe i polityczne w celu 
zapewnienia niezwłocznej dostępności odpowiednich środków w przypadku dalszych 
zakłóceń; zdecydowanie sprzeciwia się wszelkiemu nieprzewidywanemu zmniejszaniu 
przydziałów w ramach WPR w 2021 r. w razie braku porozumienia między Unią a 
Zjednoczonym Królestwem;

17. przypomina, że wszystkie nowe wymogi dla producentów dotyczące zrównoważonego 
rozwoju powinny być odpowiednio finansowane i wspierane, ponieważ Komisja uważa 
WPR za odpowiednie ramy przyczyniające się do osiągnięcia odnośnych celów 
Europejskiego Zielonego Ładu; z zadowoleniem przyjmuje cel, jakim jest określenie 
najlepszych sposobów ustalania minimalnych obowiązkowych kryteriów dotyczących 
zrównoważonych zamówień na żywność w trzecim kwartale 2021 r., oraz wzywa do 
lepszego uwzględnienia aspektów dotyczących zrównoważonego rozwoju;

18. ubolewa nad faktem, że we wniosku Komisji budżet programu POSEI został 
zmniejszony o 9 mln EUR, tj. o 3,9 %, pomimo że Komisja zobowiązała się do 
utrzymania tego samego poziomu wsparcia dla najbardziej oddalonych regionów Unii; 
wzywa do utrzymania co najmniej obecnego poziomu wsparcia, jak przewidziano w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/20132; podkreśla 
zasadnicze znaczenie programu POSEI dla utrzymania działalności rolniczej oraz dla 
zaopatrzenia w żywność i produkty rolne w regionach najbardziej oddalonych, którym 
należy zapewnić odpowiednie środki; przypomina o szczególnych problemach 
społeczno-gospodarczych tych regionów wynikających z ich położenia geograficznego, 
w szczególności z ich oddalenia, wyspiarskiego charakteru, niewielkich rozmiarów, 
trudnej topografii i klimatu, jak stwierdzono w art. 349 TFUE;

19. sugeruje, by zapewnić wystarczające środki finansowe na korzystanie z nowych technik 
hodowli, a także na ich rozwój i badania w celu poprawy zrównoważonego charakteru i 
konkurencyjności rolnictwa oraz jego dostosowania do zmiany klimatu;

20. uważa, że umowa handlowa między Unią a Mercosurem przyniesie dodatkowe 
wyzwania dla wielu sektorów rolnictwa, zwłaszcza produkcji mięsa, i przypomina 
Komisji o potrzebie utrzymania równych warunków działania na rynkach rolnych; 
zwraca uwagę na potrzebę uporania się z możliwymi podobnymi negatywnymi 
skutkami spowodowanymi przez inne umowy handlowe i środki taryfowe narzucone 
przez państwa trzecie i wzywa do zapewnienia w budżecie niezbędnych zasobów z 
przeznaczeniem na środki rynkowe na rzecz sektorów, w których wystąpiły te skutki;

21. uważa, że poprawa bezpieczeństwa żywnościowego oraz odporności i zrównoważonego 
charakteru łańcucha żywnościowego wymaga inwestycji w rolników, spółdzielnie i 
MŚP, i zwraca uwagę, że trwający kryzys związany z COVID-19 uwypuklił 
strategiczną rolę, jaką rolnictwo odgrywa w zapobieganiu kryzysowi żywnościowemu 
poprzez zapewnianie dostaw bezpiecznej żywności wysokiej jakości po przystępnych 
cenach; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że rolnictwo jest jednym z odbiorców wsparcia 

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 z dnia 13 marca 
2013 r. ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej 
oddalonych w Unii Europejskiej i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 (Dz.U. 
L 78 z 20.3.2013, s. 23).
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inwestycyjnego z EFRROW w ramach pakietu na rzecz odbudowy; domaga się, aby 
środki przeznaczone na pakiet na rzecz odbudowy były również wydatkowane 
począwszy od 2021 r.; uważa ponadto, że uciążliwe wymogi nie powinny negatywnie 
wpływać na rolnictwo i bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego; z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący opracowania w czwartym kwartale 2021 r. planu 
awaryjnego dla sektora spożywczego w czasach kryzysu;

22. wzywa państwa członkowskie do zajęcia się problemem demograficznym i brakiem 
wymiany pokoleniowej w sektorze rolnym, a ponadto nalega na zapewnienie 
wystarczających środków wsparcia na rzecz młodych rolników i równouprawnienia płci 
na obszarach wiejskich;

23. podkreśla, że bez ambitnego przeglądu finansowania i funkcjonowania rezerwy na 
wypadek kryzysów w sektorze rolnym Unia nie będzie w stanie skutecznie i szybko 
reagować na dalsze zakłócenia rynku; w związku z tym ponawia wniosek dotyczący 
przeglądu finansowania i funkcjonowania rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze 
rolnym w ramach negocjacji dotyczących rozporządzenia w sprawie okresu 
przejściowego dla WPR;

24. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie funduszu rezerwowego na wypadek kryzysów w 
wysokości 450 mln EUR – w cenach z 2018 r. – rocznie oraz podkreśla, że 
wykorzystanie tego funduszu nie powinno prowadzić do odpowiadających tej kwocie 
cięć w płatnościach bezpośrednich w kolejnych latach;

25. podkreśla, że sankcje w związku z rosyjską interwencją wojskową na Ukrainie są nadal 
uzasadnione pomimo ich negatywnych skutków dla sektora rolnictwa; domaga się 
przeznaczenia odpowiednich środków z budżetu w celu złagodzenia tych skutków;

26. domaga się, aby normy przywozowe dotyczące produktów rolnych spoza Unii były 
równe normom unijnym, oraz przypomina, że w niedawnej strategii „od pola do stołu” 
Komisja podkreśliła, iż żywność przywożona musi nadal być zgodna z odpowiednimi 
przepisami i normami Unii; domaga się rekompensaty z budżetu dla rolników unijnych, 
jeżeli istnieją luki w normach produkcji;

27. ubolewa, że biogospodarka została zepchnięta na dalszy plan w ramach inicjatywy 
„Europejski Zielony Ład”, i nalega by kontynuować unijną strategię dotyczącą 
biogospodarki oraz by zadbać o wystarczające finansowanie działań, które należy 
podjąć;

28. apeluje, że odpowiednie finansowanie, za pośrednictwem budżetu Unii, działań w 
zakresie leśnictwa takich jak zrównoważona gospodarka leśna, z uwzględnieniem 
wszystkich gospodarczych, społecznych i środowiskowych aspektów łańcucha wartości 
w sektorze leśnym, jest kluczem do skuteczniejszej walki ze zmianą klimatu; stwierdza, 
że potrzebna jest zrównoważona gospodarka leśna;

29. podkreśla znaczenie upraw sprzyjających pochłanianiu dwutlenku węgla przez glebę, 
aby osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu; podkreśla znaczenie finansowania 
nowych realizowanych w 2021 r. projektów pilotażowych dotyczących inicjatyw w 
dziedzinie upraw sprzyjających pochłanianiu dwutlenku węgla;



PE658.989v02-00 86/120 RR\1217280PL.docx

PL

30. podkreśla, że cyfryzacja jest kluczem do modernizacji rolnictwa, uczynienia go bardziej 
konkurencyjnym i przyczynienia się do jego przystosowania do zmiany klimatu; wzywa 
Komisję do zapewnienia odpowiednich środków budżetowych na budowę i poprawę 
sieci szerokopasmowych na obszarach wiejskich; ponadto przypomina, że strategia 
Komisji „od pola do stołu” miała na celu przyspieszenie rozwoju szybkiego 
szerokopasmowego internetu na obszarach wiejskich, aby osiągnąć cel zapewnienia 
100 % dostępu do 2025 r.;

31. przypomina o znaczeniu kampanii informacyjnych, lepszego znakowania i edukacji, 
aby pomóc obywatelom w zmianie zwyczajów konsumpcyjnych, tak by sięgali po 
bardziej zrównoważone produkty rolne produkowane w Unii; proponuje, by promować 
programy na rzecz dobrostanu zwierząt, zdrowej żywności i żywienia;

32. zwraca uwagę, że fundusze na rozwój obszarów wiejskich w ramach pakietu na rzecz 
odbudowy odgrywają ważną rolę w finansowaniu drugiego filaru WPR; ubolewa jednak 
nad faktem, że wsparcie ma charakter tymczasowy i trwa tylko do 2023 r.;

33. wzywa do lepszego wdrażania i odnowienia polityki na rzecz dobrostanu zwierząt, aby 
osiągnąć konkretne rezultaty w dążeniu do poprawy dobrostanu zwierząt; zwraca 
uwagę, że wiele państw członkowskich nie przestrzega obowiązujących przepisów; 
sugeruje odpowiedni przydział środków budżetowych na monitorowanie i 
egzekwowanie zobowiązań;

34. podkreśla, że w 2021 r. należy kontynuować działania na rzecz wspierania sektorów 
rolnych w związku z kryzysem związanym z COVID-19; zwraca się także o 
uwzględnienie kwestii mobilności pracowników, aby rozwiązać mogący wystąpić w 
dłuższej perspektywie problem braku siły roboczej i innych czynników produkcji rolnej 
w Unii;

35. wyraża zaniepokojenie w związku z możliwymi skokami cen i niedoborem ważnych 
produktów spożywczych spowodowanymi kryzysem związanym z COVID-19; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do monitorowania zmienności cen produktów rolnych, 
która ma niekorzystny wpływ na dochody rolników, jak również na konsumentów, oraz 
do szybkiego i skutecznego reagowania w razie potrzeby;

36. potwierdza zasadnicze znaczenie unijnego programu dostarczania owoców, warzyw i 
mleka do szkół, aby stawić czoła wyzwaniom związanym z otyłością i niedożywieniem 
wynikającym z niezdrowego odżywiania w Unii; zwraca się do Komisji o ograniczenie 
biurokracji związanej z programem i podkreśla potrzebę promowania zdrowych 
nawyków żywieniowych u dzieci oraz spożywania owoców, warzyw i 
nieprzetworzonego mleka;

37. przypomina, że Komisja zobowiązała się do przekazania 20 mln EUR rocznie na 
sprostanie ewentualnym nowym wymogom w zakresie zrównoważonego rozwoju 
wynikającym ze strategii ochrony różnorodności biologicznej; podkreśla, że 
finansowanie musi pochodzić spoza budżetu WPR; zwraca uwagę, że osiągnięcie tych 
celów nie może ograniczać bezpieczeństwa żywnościowego ani źródeł utrzymania na 
obszarach wiejskich w Unii; ponownie podkreśla znaczenie zachowania różnorodności 
biologicznej i przypomina raz jeszcze, że odpowiedzialność za to spoczywa nie tylko na 
rolnikach i właścicielach lasów, ale na całym społeczeństwie; podkreśla znaczenie 
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dobrowolnych środków ochronnych.
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OPINIA KOMISJI RYBOŁÓWSTWA

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021
(2020/1998(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Pierre Karleskind

WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. przypomina o gospodarczym, społecznym i środowiskowym wymiarze rybołówstwa, 
akwakultury i gospodarki morskiej; podkreśla ich kluczową rolę w rozwoju niebieskiej 
gospodarki i ich aktywny wkład w zagospodarowanie i rewitalizację obszarów 
przybrzeżnych;

2. podkreśla, że w budżecie Unii na 2021 r. należy przewidzieć odpowiedni poziom 
środków na zobowiązania i płatności w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie 
finansowania wspólnej polityki rybołówstwa, takich jak osiągnięcie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu i obowiązek wyładunku, a także stawienia czoła 
wyzwaniom, z jakimi mierzy się sektor, do których należy wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa z Unii i wymiana pokoleń; stwierdza, że należy przeznaczyć większe środki 
finansowe w celu zapewnienia długofalowej rentowności rybołówstwa i akwakultury 
oraz w celu ochrony i odbudowy ekosystemów morskich; uważa, że budżet i strategie 
polityczne dla tych sektorów powinny pomóc im wnieść wkład w osiąganie nowych 
celów Unii, w szczególności tych określonych w Zielonym Ładzie, nowej strategii 
przemysłowej, strategii „od pola do stołu” oraz unijnej strategii ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2030 r.; uważa, że utrzymaniu konkurencyjności sektora 
rybołówstwa musi towarzyszyć osiągnięcie tych celów, w związku z czym wszelkie 
propozycje muszą podlegać ocenie skutków dla tego sektora;

3. podkreśla, że rok 2021 będzie miał kluczowe znaczenie dla realizacji celów Zielonego 
Ładu w sektorze rybołówstwa, co samo w sobie będzie wymagało znacznego 
zwiększenia budżetu przeznaczonego na Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) 
na ten rok; przypomina, że należy zwiększyć finansowanie również ze względu na 
niepewność spowodowaną kryzysem związanym z COVID-19; ubolewa zatem nad 
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brakiem ambitnych dążeń we wniosku Komisji i stanowisku Rady w sprawie budżetu 
na 2021 r. przeznaczonego na EFMR; wzywa Komisję i Radę, aby uwzględniły 
wszystkie te czynniki i w swoich stanowiskach przewidziały znaczne zwiększenie 
środków;

4. podkreśla znaczenie naprawy szkód gospodarczych i społecznych spowodowanych 
pandemią COVID-19, która przyniosła poważne skutki dla całego europejskiego 
sektora rybołówstwa i akwakultury w całym łańcuchu dostaw żywności pochodzenia 
morskiego, w tym dla przetwórców, detalistów i dystrybutorów; uważa, że ponieważ 
pandemia i jej skutki gospodarcze i społeczne nadal się utrzymują, poważna sytuacja w 
zakresie zdrowia i jej konsekwencje wymagają nowego „pakietu wsparcia” 
uzupełniającego poprzednie, a także przeznaczenia nowych, wyjątkowych i natychmiast 
dostępnych środków finansowych;

5. przypomina, że w szczytowym momencie izolacji spowodowanej pandemią COVID-19 
sektor rybołówstwa, a w szczególności małe łodzie do tradycyjnego rybołówstwa 
przybrzeżnego, nadal działały, utrzymując regularne dostawy na rynki lokalne, 
gwarantując obywatelom Unii dostęp do zdrowej żywności pochodzenia morskiego, 
zwłaszcza na odizolowanych obszarach przybrzeżnych i w regionach, gdzie łańcuchy 
dostaw były utrudnione z powodu ograniczeń logistycznych;

6. wyraża zadowolenie z działań podjętych przez Parlament i Radę w celu zmiany 
rozporządzeń (UE) nr 508/2014 i (UE) nr 1379/2013 w odniesieniu do środków 
szczególnych mających na celu złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków 
epidemii COVID-19 dla sektora rybołówstwa i akwakultury; uważa, że Komisja musi 
oceniać na bieżąco rozwój sytuacji zdrowotnej i gospodarczej oraz rozważyć w razie 
konieczności przypadkach przedłużenie stosowania tych środków po dniu 31 grudnia 
2020 r. w przypadku utrzymywania się pandemii; uważa, że Komisja musi stworzyć 
system monitorowania tych środków, aby zapewnić właściwe i terminowe 
wykorzystanie funduszy oraz uniknąć ewentualnych przeszkód w dostępie do nich;

7. z zadowoleniem przyjmuje szybką i ambitną odpowiedź Komisji w obliczu kryzysu 
gospodarczego, która zaproponowała 27 maja 2020 r. ważny plan odbudowy 
gospodarczej; z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący zwiększenia o 
530 mln EUR środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2021–
2027 r. w stosunku do pierwotnego wniosku; podkreśla jednak, że ta kwota zwiększenia 
jest nadal niższa od kwoty, której domagał się Parlament; ubolewa nad stanowiskiem 
Rady Europejskiej z 21 lipca 2020 r. dotyczącym zmniejszenia o 32 mln EUR budżetu 
przyznanego na EFMR na lata 2021–2027 w porównaniu do pierwotnego wniosku 
Komisji;

8. wyraża ubolewanie w związku z niepokojącymi przesłankami wskazującymi na coraz 
większe prawdopodobieństwo, iż Unia Europejską i Zjednoczone Królestwo nie zdołają 
zawrzeć żadnego porozumienia, w tym umowy w sprawie połowów, do końca okresu 
przejściowego; podkreśla potrzebę finansowego wsparcia unijnego sektora 
rybołówstwa, aby stawić czoła poważnym konsekwencjom społecznym i 
gospodarczym, jeśli taki scenariusz się sprawdzi; przyjmuje do wiadomości wniosek 
Rady Europejskiej dotyczący utworzenia pobrexitowej rezerwy dostosowawczej, aby 
pomóc państwom członkowskim i sektorom najbardziej dotkniętym w związku z 
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brexitem; uważa, że wystarczającą część tego funduszu należy przeznaczyć na wsparcie 
związane z rybołówstwem; uważa jednak, że utworzenie takiego funduszu w żadnym 
razie nie powinno uzasadniać zmniejszenia budżetu przeznaczonego na EFMR;

9. wyraża ubolewanie, że poziom wdrożenia EFMR na lata 2014–2020 jest nadal 
niewystarczający sześć lat od jego przyjęcia, gdyż obecnie budżet jest wykonany 
jedynie w 35 %; podkreśla, że ten niski odsetek wynika po części z biurokracji na 
szczeblu krajowym i europejskim;

10. wzywa Komisję do udzielenia państwom członkowskim wszelkiej niezbędnej pomocy 
w celu jak najprostszego i najskuteczniejszego wykorzystania Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego;

11. podkreśla znaczenie zapewnienia wystarczających środków finansowych na 
gromadzenie danych w sektorze rybołówstwa, zarządzanie nimi, ich wykorzystywanie i 
wymianę;

12. podkreśla potrzebę zwiększenia inwestycji w bardziej selektywne narzędzia połowowe 
poprzez intensyfikację badań i rozwoju, a także poprzez wsparcie finansowe dla 
rybaków na rzecz inwestowania w nowe selektywne narzędzia połowowe;

13. podkreśla, że podczas planowania budżetu należy utrzymać wystarczająco wysoki 
poziom finansowania sektora tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego;

14. podkreśla znaczenie kontroli działalności połowowej; podkreśla, że kontrola ta musi 
pozostać priorytetem w finansowaniu unijnej polityki rybołówstwa, tym bardziej, że 
planowane jest przyjęcie nowego rozporządzenia mającego na celu harmonizację i 
poprawę systemu kontroli rybołówstwa w Unii;

15. przypomina, że należy przyznać Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA) 
dodatkowe zasoby finansowe i materialne, aby mogła ona prowadzić należycie 
działalność oraz aby zagwarantować osiągnięcie przez UE celów w zakresie 
zrównoważonego rybołówstwa, w tym cyfryzację i dostosowanie do nowych 
technologii, a także inwestycje i rozwój technik kontroli i inspekcji oraz wspieranie 
Komisji, państw członkowskich i poszczególnych instytucji, z uwzględnieniem również 
negocjowanego obecnie przeglądu rozporządzenia w sprawie kontroli rybołówstwa;

16. uważa, że należy dokonać oceny prowadzonej w ostatnich latach polityki ogólnej 
redukcji liczby pracowników zatrudnionych przez agencje Unii; przypomina, że 
wskaźnik wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa przekracza 
99 %;

17. podkreśla, że następny EFMR powinien zostać wykorzystany do dalszej poprawy 
standardów w zakresie dobrostanu zwierząt w rybołówstwie i akwakulturze, zgodnie ze 
specjalnym badaniem Eurobarometru nr 442 w sprawie postaw Europejczyków wobec 
dobrostanu zwierząt;

18. podkreśla, że jednym z priorytetów europejskiego sektora rybołówstwa jest wymiana 
pokoleń; uważa, że państwa członkowskie powinny korzystać z EFMR i europejskich 
funduszy strukturalnych w celu finansowania środków, które pozwoliłyby na 
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zwiększenie bezpieczeństwa i atrakcyjności warunków pracy i życia na statkach 
rybackich, a także na wprowadzenie programów mających na celu pomoc młodym 
ludziom w podjęciu kariery zawodowej w sektorze rybołówstwa, zwiększenie 
różnorodności sektora i zachęcenie osób z grup niedostatecznie reprezentowanych, 
zwłaszcza kobiet, do podejmowania pracy w sektorze; podkreśla w związku z 
powyższym, że ważne jest, by zachęcać kobiety do większego zaangażowania w 
różnych kategoriach zawodowych oraz sprawić, by działalność prowadzona obecnie 
przez kobiety była bardziej widoczna;

19. podkreśla, ze należy udzielić zdecydowanego wsparcia obszarom przybrzeżnym 
znajdującym się w niekorzystnej sytuacji oraz europejskim regionom najbardziej 
oddalonym.
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2.10.2020

OPINIA KOMISJI KULTURY I EDUKACJI

dla Komisji Budżetowej

w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 
(2020/1998(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Romeo Franz

WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla znaczenie programów Erasmus+, Kreatywna Europa i Europejski Korpus 
Solidarności zarówno dla spójności społecznej, jak i dla rozwoju gospodarczego 
Unii;  głęboko ubolewa, że w swoim wniosku Komisja nie dotrzymała obietnicy 
podwyżek w budżecie przeznaczonym na te programy, mianowicie potrojenia budżetu 
programu Erasmus+ oraz – zgodnie z wolą Parlamentu Europejskiego i wszystkich 
zainteresowanych podmiotów – co najmniej podwojenia budżetu programu „Kreatywna 
Europa”; jest zdania, że stanowisko Rady dotyczące dalszego zmniejszenia środków 
budżetowych na programy zaproponowane przez Komisję jest nieakceptowalne i 
szczególnie nieodpowiedzialne, zważywszy na dramatyczne skutki kryzysu związanego 
z COVID-19 dla europejskich podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym; jest zdania, że kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19 nie 
powinien zaszkodzić inwestycjom społecznym, edukacyjnym i kulturalnym;

2. przypomina, że program Erasmus+ jest symbolicznym i jednym z najbardziej udanych 
programów Unii, stanowiącym strategiczną inwestycję w jej przyszłość, wspierającym 
możliwości w zakresie kształcenia i szkolenia, a także sportu, zwłaszcza dla osób z 
niepełnosprawnościami w całej Europie; pomaga on w zacieśnianiu integracji 
europejskiej, zwiększaniu spójności społecznej oraz budowaniu poczucia przynależności 
do Europy i tworzeniu transgranicznych sieci kontaktów na całe życie; uważa, że w 
następnym okresie programowania priorytetowe znaczenie powinno mieć promowanie 
włączenia społecznego i zwiększanie liczby uczestników; program Erasmus+ jest zatem 
kluczową inwestycją w przyszłość Unii; zaznacza, że bez potrojenia dostępnego budżetu, 
o co wnioskuje Parlament, Komisja nie będzie mogła podjąć żadnych nowych inicjatyw, 
na co Parlament zwrócił już uwagę; przypomina, że brak wystarczających środków 
finansowych na program Erasmus+ spowoduje, że program nie będzie w stanie osiągnąć 
nowych celów ani sprostać ambicji stania się coraz bardziej integracyjnym i 



RR\1217280PL.docx 97/120 PE658.989v02-00

PL

ekologicznym;

3. głęboko ubolewa, że we wniosku Rady dotyczącym programu „Kreatywna Europa” 
przewidziano budżet niższy niż w pierwotnym wniosku Komisji, znacznie odbiegający 
od oczekiwań Parlamentu oraz sektora kultury i sektora kreatywnego; przypomina, że 
podwojenie budżetu programu w stosunku do wieloletnich ram finansowych na lata 
2014–2020 jest konieczne, aby zapewnić ukierunkowane wsparcie dla sektora kultury i 
sektora kreatywnego oraz w pełni sfinansować ambitne i nowe priorytety programu, gdyż 
we wspomnianych sektorach potrzebne są odpowiednie inwestycje sprzyjające tworzeniu 
miejsc pracy oraz finansowanie, aby uzupełnić systemy krajowe, a jednocześnie 
rozpocząć transformację ekologiczną; przypomina, że sektor kultury i sektor kreatywny 
należą do sektorów najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19, i wzywa do 
poczynienia odpowiednich kroków i do odpowiedniego dofinansowania, aby ograniczyć 
poważne straty ponoszone przez ten sektor w związku z nieprzewidzianym zamknięciem 
placówek kulturalnych podczas pandemii;

4. przypomina, że w przypadku programu Europejski Korpus Solidarności każde 
zmniejszenie finansowania w stosunku do wniosku Komisji wpływa na zakres oferty 
programu; jest zdania, że zwłaszcza w czasach niepewności społecznej i gospodarczej 
konieczne jest umożliwienie młodym ludziom zaangażowania w życie społeczne, 
osobistego rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego; nalega w związku z tym na 
odpowiednie finansowanie tego programu;

5. jest zaniepokojony, że włączenie poprzedniego programu „Europa dla Obywateli” do 
nowego programu „Prawa i Wartości”, który sam jest dotknięty znacznymi cięciami 
przewidzianymi we wniosku Rady, może doprowadzić do znacznego obniżenia budżetu 
przeznaczonego na „Zaangażowanie i udział obywateli”; nalega na udostępnienie w 
następnych WRF co najmniej 500 mln EUR na „Zaangażowanie i udział obywateli”; 

6. zauważa, że od 2010 r. stosunki między Komisją a Euronews są regulowane kolejnymi 
umowami ramowymi o partnerstwie, wdrażanymi w ramach rocznych programów 
działania; podkreśla, że obecna umowa ramowa o partnerstwie została podpisana w 
2017 r. na okres czterech lat oraz że zgodnie z niezależną kontrolą wykonania zadań 
przeprowadzoną w 2016 r. „Euronews realizuje wysokiej jakości niezależne reportaże na 
temat UE”1;wzywa Komisję do opublikowania bardziej aktualnych dokumentów w celu 
zapewnienia pełnej przejrzystości; uważa, że w świetle niedawnego przeglądu 
punktowego w trybie pilnym przeprowadzonego przez Europejski Trybunał 
Obrachunkowy istotne jest zbadanie sposobów zwiększenia skuteczności i rozliczalności 
działań multimedialnych;

7. wzywa Komisję do zwiększenia przejrzystości wykorzystywania środków finansowych 
w ramach różnych komponentów i podprogramów programów wsparcia Erasmus+, 
Kreatywna Europa i Europejski Korpus Solidarności przez utworzenie nowych linii 
budżetowych; ponawia również swój apel do Komisji o zwiększenie przejrzystości 
wydatków z budżetu na działania multimedialne, w szczególności za pośrednictwem 
szeregu nowych linii budżetowych związanych ze stosowanymi środkami;

1 „Performance Audit of Actions Funded in Euronews – final report” [Audyt wykonania zadań finansowanych w 
Euronews – sprawozdanie końcowe], Moore Stephens, 28 czerwca 2016 r., s. 8.
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8. ponawia swój apel do Komisji o usprawnienie komunikacji zewnętrznej i działań 
informacyjnych; w tym kontekście zauważa potrzebę większego zróżnicowania działań 
wspieranych w ramach linii budżetowej przeznaczonej na działania multimedialne oraz 
wyboru nowych lub innych partnerów, tak aby zapewnić obywatelom niezależne i 
kompleksowe informacje na tematy związane z Unią; głęboko ubolewa, że Komisja nadal 
nie odpowiedziała na wniosek Parlamentu dotyczący kompleksowego przeglądu linii 
budżetowej przeznaczonej na działania multimedialne, w szczególności w odniesieniu do 
umowy ramowej z Euronews;

9. zaznacza, że środki mające na celu ograniczenie pandemii COVID-19 szkodzą 
różnorodności europejskiego krajobrazu kulturowego oraz że bez publicznych inwestycji 
i pomocy wielu przedsiębiorstwom i organizacjom działającym w sektorze kultury i 
sektorze kreatywnym grozi bankructwo; podkreśla, że pandemia COVID-19 ujawniła 
poważne słabości naszych systemów edukacji oraz że potrzebny jest skoordynowany plan 
inwestycyjny w celu ulepszenia tych systemów; w związku z tym wzywa Komisję do 
zwrócenia szczególnej uwagi w ramach europejskiego programu odbudowy zarówno na 
sektor kultury i sektor kreatywny, jak i na sektor edukacji.
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1.10.2020

OPINIA KOMISJI WOLNOŚCI OBYWATELSKICH, SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021
(2020/1998(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Karlo Ressler

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. ubolewa, że proponowane środki na zobowiązania przeznaczone na program 
„Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” w wysokości 90 600 000 EUR są o wiele 
niższe niż pierwotnie postulowane przez Parlament i oznaczają spadek o 9,9 % 
porównaniu z 2020 r.; zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez Parlament w 
pierwszym czytaniu 17 kwietnia 2019 r. wnioskuje o zwiększenie środków na 
zobowiązania do 265 000 000 EUR oraz o utworzenie nowej linii budżetowej „Ochrona 
i promowanie wartości unijnych” (120 022 637 EUR w środkach na zobowiązania); 
zgodnie z porozumieniem częściowym zawartym z Radą wzywa do zwiększenia 
środków na zobowiązania w linii budżetowej programu Daphne do 35 030 020 EUR, a 
z tej kwoty do przeznaczenia 27 340 504 EUR na walkę z przemocą ze względu na płeć 
przez utworzenie podlinii „Zapobieganie wszelkim formom przemocy ze względu na 
płeć wobec kobiet i dziewcząt oraz przemocy w rodzinie i zwalczanie takiej przemocy”; 
ponadto wzywa, aby zwiększyć środki na zobowiązania w linii budżetowej 
„Promowanie zaangażowania obywateli w życie demokratyczne Unii i ich udziału w 
nim” do 70 604 598 EUR, zmienić nazwę linii budżetowej z „Promowanie równości i 
praw” na „Promowanie równości, praw i równouprawnienia płci” oraz przeznaczyć 
10 252 689 EUR na „Promowanie równouprawnienia płci i uwzględniania aspektu płci” 
przez utworzenie nowej podlinii;

2. odnotowuje niewielki wzrost – o 0,5 % – środków na zobowiązania i na płatności 
przeznaczonych na program „Wymiar sprawiedliwości”; wnioskuje – zgodnie ze 
stanowiskiem Parlamentu w sprawie puli środków na rzecz programu „Wymiar 
sprawiedliwości” zawartym w rezolucji z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 
wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – o dalsze zwiększenie finansowania 
tego programu w 2021 r. o ogółem 6 800 000 EUR, czyli do 50 500 000 EUR; 
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zaznacza, że współpracę sądową, szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości i skuteczny 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości należy udoskonalić z pomocą odpowiednich 
unijnych agencji działających w obszarze WSiSW;

3. wyraża zaniepokojenie zmniejszeniem środków na zobowiązania dla Funduszu Azylu, 
Migracji i Integracji (AMIF) w porównaniu z 2020 r., zważywszy na ciągłą presję, pod 
jaką znajdują się organy krajowe ds. azylu, na niedociągnięcia w zakresie właściwego 
przyjmowania osób ubiegających się o azyl oraz na opóźnienia w procedurach 
azylowych w państwach członkowskich; wzywa do zwiększenia o 14 % środków na 
zobowiązania i środków na płatności dla AMIF w celu zapewnienia wystarczających 
zasobów; 

4. wzywa ponadto do utworzenia odrębnych linii budżetowych dotyczących przyszłego 
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz przyszłego Instrumentu na rzecz 
Zarządzania Granicami i Wiz w odniesieniu do każdego z celów szczegółowych tych 
programów, aby zapewnić odpowiednie finansowanie wszystkich celów programów 
oraz zwiększyć czytelność i przejrzystość rocznego przydziału środków finansowych, a 
tym samym ułatwić kontrolę realizacji programów;

5. wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z kolejnymi ofiarami śmiertelnymi na 
Morzu Śródziemnym; uważa, że konieczne jest bardziej długoterminowe podejście do 
operacji poszukiwawczo-ratowniczych, ponieważ nie można pozostawiać ich 
wyłącznie podmiotom niepaństwowym; uważa, że Komisja powinna przedstawić 
wniosek ustawodawczy dotyczący utworzenia funduszu poszukiwawczo-ratowniczego 
wspierającego misje poszukiwawczo-ratownicze na Morzu Śródziemnym; proponuje 
zatem utworzenie nowej linii budżetowej dla tego funduszu, aby zachęcać do ratowania 
życia i pokazać wzajemną solidarność państw członkowskich w prowadzeniu operacji 
poszukiwawczo-ratowniczych zgodnie z prawem międzynarodowym i prawami 
podstawowymi, w tym prawem do życia i zasadą non-refoulement; 

6. z zaniepokojeniem odnotowuje, że proponowane znaczne cięcia środków 
przeznaczonych na program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro 
przed fałszowaniem (program „Perykles IV”) zagroziłyby powodzeniu całego 
programu; uważa, że środki na 2021 r. należy zwiększyć do 950 000 EUR, aby 
zagwarantować, że program wniesie znaczący wkład w walkę z fałszowaniem euro i 
powiązanymi oszustwami;

7. odnotowuje propozycję zwiększenia środków na rzecz Agencji Unii Europejskiej ds. 
Współpracy Organów Ścigania (Europol) o 11,5 %; wyraża obawę, że rozwój i 
działania operacyjne Europolu w 2021 r. będą utrudnione, jeśli liczba pracowników 
statutowych nie zostanie zwiększona; przypomina, że w ramach obecnego mandatu od 
Europolu żąda się zapewnienia państwom członkowskim rozszerzonej analizy oraz 
większego wsparcia operacyjnego, narzędzi i innowacji na rzecz organów ścigania 
państw członkowskich, a ostatnio, na wniosek, podjął on nowe inicjatywy, jak 
Europejski Ośrodek ds. Przestępczości Gospodarczej i Finansowej oraz Laboratorium 
Innowacji, które wymagają dodatkowego finansowania; zaznacza też, że Europol musi 
dostosować się do gwałtowanego wzrostu liczby prowadzonych działań w ostatnich 
latach oraz do zmieniającego się charakteru przestępczości podczas pandemii COVID-
19; spodziewa się dalszego poszerzenia zadań Europolu w 2021 r. w wyniku 
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zbliżającego się przeglądu jego mandatu, lecz zaznacza, że decyzja w sprawie 
dodatkowego finansowania może zostać podjęta dopiero pod koniec procesu 
legislacyjnego; dlatego uważa, że należy przeznaczyć dla Europolu 184 900 000 EUR 
zgodnie z jego wnioskiem; wnioskuje o stworzenie dodatkowych 63 stanowisk w planie 
zatrudnienia Europolu;

8. odnotowuje niewielki, 3-procentowy wzrost środków na zobowiązania i na płatności 
przeznaczonych dla Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania 
(CEPOL); wnioskuje o zwiększenie środków z 10 400 000 EUR do 16 264 976 EUR 
oraz stworzenie dodatkowych 21 stanowisk w planie zatrudnienia CEPOL; uznaje, że 
dodatkowe środki powinny umożliwić CEPOL wzmocnienie szkoleń w zakresie 
różnorodności oraz sprostanie stale rosnącym potrzebom państw członkowskich;

9. uważa, że proponowane niewielkie zwiększenie środków – o 1,8 % – na rzecz 
Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) nie 
wystarczy mu do wypełniania zobowiązań prawnych wynikających z regulaminu 
pracowniczego, a także z umów najmu; podkreśla ponadto, że EMCDDA należy 
zapewnić dodatkowe środki, aby mogło ono w pełni rozwinąć swój potencjał 
operacyjny oraz skutecznie reagować na aktualną sytuację związaną z problemem 
narkomanii, w tym na skutki pandemii COVID-19; podkreśla, że wartość sprzedaży 
detalicznej narkotyków w Europie szacuje się na 30 mld EUR rocznie; w związku z tym 
wnioskuje o zwiększenie budżetu EMCDDA do 18 100 000 EUR; 

10. uważa, że proponowane zwiększenie środków dla Agencji Unii Europejskiej ds. 
Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) jest 
niewystarczające w świetle wyzwań stojących przed nią w związku ze stale rosnącą 
liczbą spraw; wnioskuje o zapewnienie Eurojustowi 21 dodatkowych stanowisk oraz o 
odpowiednie zwiększenie jego budżetu do 44 068 531 EUR; 

11. zwraca uwagę na szacunki Prokuratury Europejskiej (EPPO), zgodnie z którymi w 
pierwszym roku działania przetworzy ona informacje dotyczące 4300 spraw, z czego 
wyniknie co najmniej 2000 własnych postępowań karnych; spodziewa się dalszego 
wzrostu obciążenia pracą w najbliższych latach do aż 3700 własnych postępowań 
karnych w 2027 r., częściowo ze względu na ryzyko wzrostu liczby nadużyć 
naruszających interesy finansowe Unii, będące nieuniknionym skutkiem ogólnego 
wzrostu finansowania unijnego w związku z kolejnymi WRF i planem odbudowy; 
przypomina, że EPPO jest prokuraturą o kompetencjach obligatoryjnych; wyraża 
głębokie zaniepokojenie niskim poziomem finansowania zaproponowanym w projekcie 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 oraz liczbą pracowników 
stanowiącą jedynie połowę tego, o co wnioskowała EPPO; uważa, że taka propozycja 
miałaby znaczący wpływ na zdolność nowej agencji do rozpoczęcia działalności i 
realizacji mandatu; zwraca uwagę, że znaczne zwiększenie środków – do 
55 500 000 EUR – będzie potrzebne, aby umożliwić EPPO wywiązanie się z prawnego 
obowiązku tłumaczenia wielkiej liczby dokumentów przekazywanych sędziom na 
szczeblu krajowym, pokryć wydatki związane z rekrutacją i personelem, a także 
zapewnić jej stanowiska 140 delegowanych prokuratorów europejskich i 
219 pracowników zgodnie z jej wnioskiem;

12. z ubolewaniem przyjmuje zmniejszenie budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii 
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Europejskiej (FRA) o 0,4 %; apeluje o zwiększenie środków FRA na zobowiązania i 
płatności do 24 679 000 EUR, aby umożliwić tej agencji dalszą rzetelną pracę, która 
okazała się przydatna dla kształtowania polityki Unii; uważa, że konieczne jest 
wspieranie FRA w jej wyjątkowych wysiłkach na rzecz monitorowania praw 
podstawowych podczas kryzysu związanego z COVID-19, szczególnie z myślą o 
ewentualnej drugiej fali w 2021 r.; wzywa do dodania 4 stanowisk w planie 
zatrudnienia FRA; podkreśla, że bez odpowiednich zasobów finansowych i kadrowych 
FRA może nie być w stanie realizować projektów odpowiadających zidentyfikowanym 
potrzebom ani odpowiednio monitorować praw podstawowych w Unii, co obejmuje 
walkę z dyskryminacją i rasizmem, obronę praw podstawowych, w tym na granicach 
zewnętrznych, oraz wspieranie sprawiedliwości i praw ofiar;

13. zwraca uwagę na znaczenie zintegrowanego zarządzania granicami dla zapewnienia 
funkcjonowania i dalszej integracji strefy Schengen; podkreśla wpływ pandemii 
COVID-19 na tę dziedzinę; podkreśla rolę Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej (Frontex) w koordynowaniu i rozwijaniu zintegrowanego zarządzania 
granicami; zauważa, że proponowany poziom finansowania Frontexu na 2021 r. jest 
niższy od przewidzianego w ocenie skutków finansowych wniosku Komisji 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej1, co zagraża zdolności Frontexu do utworzenia do 
2024 r. stałej służby liczącej 10 000 funkcjonariuszy straży granicznej i przybrzeżnej; 
podkreśla, że chociaż budżet Frontexu został już znacznie zwiększony w ostatnich 
latach, nadal potrzebne są wyjątkowe zasoby; wzywa do znacznego zwiększenia – do 
804 268 491 EUR – środków budżetowych na 2021 r., aby umożliwić Frontexowi 
stworzenie i wyszkolenie stałej służby, a także zakup własnego sprzętu, co pozwoli na 
skuteczne i terminowe działanie i wsparcie operacyjne dla państw członkowskich na 
granicach zewnętrznych; zaznacza, że zadanie to wymaga przestrzegania praw 
podstawowych, i sugeruje, że dodatkowe środki należałoby wykorzystać również do 
wzmocnienia pozycji obserwatorów praw podstawowych Frontexu i do ratowania życia 
na morzu;

14. z zadowoleniem przyjmuje proponowane zwiększenie o 16,5 % środków na 
zobowiązania i na płatności przeznaczonych dla Europejskiego Urzędu Wsparcia w 
dziedzinie Azylu (EASO), lecz ubolewa, że nie zwiększono odpowiednio liczby 
stanowisk w planie zatrudnienia tego urzędu; w związku z tym wnioskuje o 
powiększenie planu zatrudnienia EASO o 50 dodatkowych stanowisk; zaznacza, że 
jeżeli nowe rozporządzenie w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu zostanie 
przyjęte, potrzebny będzie dodatkowy personel; przypomina, że w ostatnich latach 
EASO znacznie nasilił działania operacyjne, aby zareagować na presję migracyjną i 
pomóc państwom członkowskim w przyjmowaniu osób ubiegających się o azyl i 
prowadzeniu procedur azylowych, w szczególności w punktach szybkiej rejestracji 
migrantów („hotspot”) na granicach zewnętrznych Unii; zaznacza, że EASO otrzymał 
również szereg nowych misji w dziedzinie relokacji po zejściu na ląd; podkreśla, że 
dodatkowy personel wspomoże działania w terenie, przygotowanie i realizację szkoleń, 
informacji i analiz, narzędzi praktycznych, działalności zarządczej i funkcji 
administracyjnych w czasach, gdy presja na unijne systemy migracyjne i azylowe 

1 COM(2018)0631.
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pozostaje wysoka z uwagi na wysoką liczbę wniosków o azyl;

15. odnotowuje zmniejszenie o 5 % środków na zobowiązania oraz zwiększenie o 12 % 
środków na płatności dla Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA); podkreśla, że eu-LISA odgrywa ważną 
rolę w tworzeniu systemów EES, ETIAS i ECRIS-TCN, w zarządzaniu systemami 
Eurodac, VIS i SIS oraz w ich nadzorowaniu, a także w zapewnianiu interoperacyjności 
systemów IT w celu zagwarantowania szybszego dostarczania wysokiej jakości danych 
organom zarządzającym granicami i organom ścigania; zwraca się – zgodnie z 
wnioskiem eu-LISA – o 14 dodatkowych pracowników do udzielenia wsparcia w 
zabezpieczaniu sieci informacyjnych i baz danych, projekcie rozbudowy obiektów 
operacyjnych agencji oraz działaniach zarządu;

16. przypomina, że niezależne dziennikarstwo śledcze wysokiej jakości jest zasadniczym 
elementem dobrze funkcjonującej demokracji, ponieważ dostarcza wysokiej jakości 
informacji opartych na faktach, zwalcza dezinformację, podnosi świadomość obywateli 
i ujawnia nadużycia lub przestępstwa; podkreśla, że dziennikarstwo w całej Unii mierzy 
się z poważnymi wyzwaniami, w szczególności z brakiem środków finansowych, co 
zagraża jego niezależności i przetrwaniu; postuluje nowe działanie przygotowawcze, 
które opierałoby się na udanym projekcie pilotażowym IJ4EU 2018 i przewidywałoby 
utworzenie funduszu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, mającego przyczyniać 
się do ochrony dziennikarzy w całej Unii i wspierać tworzenie wysokiej jakości 
niezależnych treści dziennikarskich w interesie publicznym, a tym samym zapewniać 
stałość zaufania publicznego do niezależnych mediów.
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3.9.2020

OPINIA KOMISJI SPRAW KONSTYTUCYJNYCH

dla Komisji Budżetowej

w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje
(2020/1998(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Antonio Tajani

WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. ubolewa, że we wnioskach Komisji w odpowiednich liniach budżetowych dotyczących 
komunikacji nie ma żadnej konkretnej wzmianki o konferencji w sprawie przyszłości 
Europy; uważa, że do celów konferencji w sprawie przyszłości Europy niezbędne jest 
przewidzenie specjalnego budżetu z odpowiednimi środkami finansowymi, zgodnie z 
celami określonymi w stanowiskach Parlamentu Europejskiego dotyczących konferencji 
w sprawie przyszłości Europy1;

2. podkreśla konieczność znacznego zwiększenia środków w linii budżetowej 
„Propagowanie zaangażowania obywateli w życie demokratyczne Unii i ich w nim 
udziału ”zgodnie z poprawkami Parlamentu do wniosku Komisji ustanawiającego 
program „Prawa i Wartości”2;

3. z zadowoleniem przyjmuje zaproponowane w dziedzinie „Usług wykonawczych i 
administracyjnych związanych z komunikacją” zwiększenie środków na zobowiązania 
o 12 %, a środków na płatności o 5 % w porównaniu z budżetem na rok 2020; 
proponuje dalsze zwiększenie środków w celu umożliwienia aktywnego zaangażowania 
Komisji w działania w dziedzinie komunikacji w sprawie przyszłości Europy oraz w 
celu nasilenia walki z zagranicznymi ingerencjami i dezinformacją;

4. proponuje zwiększenie środków w linii „Przedstawicielstwa Komisji” w celu 
zintensyfikowania debaty publicznej na temat kwestii związanych z UE, zwalczania 

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_PL.html i 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0153_PL.html 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0040_PL.html
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dezinformacji, proaktywnego zaangażowania obywateli i zapewnienia dodatkowych 
środków na finansowanie działań w ramach konferencji w sprawie przyszłości Europy; 
uważa, że Parlament powinien również zagwarantować w tym celu odpowiednie zasoby 
dla swoich biur kontaktowych;

5. z zadowoleniem przyjmuje zaproponowane zwiększenie środków na zobowiązania o 35 
%, a środków na płatności o 24 % na „Usługi komunikacyjne dla obywateli”; proponuje 
dalsze zwiększenie środków w związku ze skalą działań komunikacyjnych, które będą 
niezbędne w ramach konferencji w sprawie przyszłości Europy; zwraca się do Komisji 
o przedstawienie niezbędnych wniosków na wypadek, gdyby potrzebne były dodatkowe 
środki;

6. nalega, aby powyższe zwiększenia środków w budżecie służyły osiągnięciu 
konkretnych wyników oraz wysokiej jakości komunikacji z obywatelami; aby zapewnić 
realizację tych celów w ramach wyżej wymienionych linii budżetowych, należy 
podawać do wiadomości publicznej regularne przeglądy pokazujące sposób 
wykorzystania zasobów oraz ich oddziaływanie.
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OPINIA KOMISJI PRAW KOBIET i RÓWNOUPRAWNIENIA

dla Komisji Budżetowej

w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 
(2020/1998(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Robert Biedroń

WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia 
zmierza we wszystkich działaniach do wyeliminowania nierówności oraz wspierania 
równości mężczyzn i kobiet, ustanawiając zasadę uwzględniania aspektu płci; mając na 
uwadze, że procedura budżetowa na rok 2021, będąca pierwszą z procedur wieloletnich 
ram finansowych na lata 2021–2027, stanowi okazję do lepszego włączenia kwestii płci 
do całej procedury budżetowej dzięki sporządzeniu budżetu z uwzględnieniem aspektu 
płci, w szczególności w świetle wielorakich uwarunkowanych płcią skutków kryzysu 
związanego z COVID-19 dla praw kobiet, takich jak nasilenie przemocy 
uwarunkowanej płcią w okresie obowiązywania środków izolacji, wyższe ryzyko 
znalezienia się poza rynkiem pracy wynikające z większego obciążenia obowiązkami 
opiekuńczymi, większy odsetek kobiet zatrudnionych w sektorach, które poniosły straty 
w wyniku środków izolacji, w tym w gospodarce nieformalnej i w sektorach o bardziej 
niepewnych warunkach pracy;

1. podkreśla, że program „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” jest jedynym 
programem unijnym zawierającym ukierunkowane środki dotyczące równouprawnienia 
płci, w tym zapobiegania przemocy uwarunkowanej płcią i jej zwalczania; 
zdecydowanie ponownie domaga się w szczególności zwiększenia środków i 
przeznaczenia linii budżetowej na zwalczanie przemocy ze względu na płeć, zwłaszcza 
w następstwie eskalacji przemocy wobec kobiet w czasie kryzysu związanego z 
COVID-19, a także domaga się zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem na 
cel pośredni, jakim jest zapewnienie równouprawnienia płci oraz uwzględnianie aspektu 
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płci, a także z przeznaczeniem dla odpowiednich organizacji w ramach programu 
Daphne i komponentu „Wartości” programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”; 
ponawia swój apel o uwzględnienie specjalnych linii budżetowych przeznaczonych na 
wszystkie ukierunkowane środki dotyczące równouprawnienia płci jako dobrą praktykę 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci oraz w celu ułatwienia śledzenia 
wydatków przeznaczonych na równouprawnienie płci;

2. podkreśla, że w dążeniu do ułatwienia kobietom udziału w rynku pracy należy znacznie 
zwiększyć środki w ramach EFS+, aby umożliwić integrację na rynku pracy i 
dostosowane szkolenia, ponieważ kryzys związany z COVID-19 miał 
nieproporcjonalny wpływ na zatrudnienie kobiet, w szczególności kobiet pracujących w 
gospodarce nieformalnej, z których wiele może nie być w stanie podjąć formalnego 
zatrudnienia ze względu na obowiązki opieki nad dziećmi, a także kobiet pracujących w 
niepewnych warunkach, na umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin oraz w 
niektórych sektorach silnie dotkniętych kryzysem i zdominowanych przez kobiety, 
takich jak opieka zdrowotna, sprzedaż detaliczna oraz placówki i usługi opieki, opieka 
nad dziećmi, opieka nad osobami starszymi, opieka długoterminowa i opieka społeczna;

3. podkreśla, że należy rozważyć zwiększenie zasobów mających na celu wzmocnienie 
pozycji kobiet poprzez przedsiębiorczość oraz wspieranie MŚP prowadzonych przez 
kobiety, dzięki zapewnieniu im dostępu do pożyczek i finansowania za pośrednictwem 
specjalnych programów;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zajęcia się problemem niedostatecznej 
reprezentacji kobiet w sektorach gospodarki cyfrowej, ICT oraz nauk przyrodniczych, 
technologii, inżynierii i matematyki (STEM) pod względem kształcenia, szkolenia i 
zatrudnienia, w szczególności poprzez specjalne działania służące informowaniu 
dziewcząt i zachęcaniu ich do zainteresowania się dziedzinami STEM, aby 
zmotywować je do uczenia się, studiowania i kontynuowania kariery w tej dziedzinie; 
wzywa również Komisję do przeznaczenia ukierunkowanych środków na 
zlikwidowanie przepaści cyfrowej między kobietami a mężczyznami w drodze 
przedstawienia wniosków mających na celu poprawę umiejętności cyfrowych i 
informatycznych kobiet, a także wsparcia ich w dostosowaniu się do nowych warunków 
pracy w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 oraz promowania ich większego 
udziału w gospodarce;

5. wzywa do zwiększenia środków w puli przeznaczonej na kulturę, kreatywność i 
integrację społeczną, tak by lepiej uwzględnić problematykę płci w każdym z 
programów, a także wspierać i promować studia i badania z zakresu kulturowej 
tożsamości płci w Unii;

6. podkreśla potrzebę zwiększenia przydziałów budżetowych przeznaczonych na 
promowanie powszechnego poszanowania zdrowia i praw seksualnych i 
reprodukcyjnych, a także dostępu w tym zakresie; wzywa państwa członkowskie do 
ochrony zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych, w szczególności poprzez 
zapewnienie realizacji programów i usług na rzecz zdrowia reprodukcyjnego, w tym 
podstawowej dobrowolnej opieki w zakresie planowania rodziny i leków oraz zdrowia 
matek i noworodków; wzywa Komisję i państwa członkowskie do przeznaczenia 
dodatkowych środków na program działań UE w dziedzinie zdrowia, w szczególności w 
celu zapewnienia stałego i terminowego świadczenia dostępnych i bezpiecznych usług 
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w zakresie zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych, a także do wspierania 
działań mających na celu rozwiązanie problemów zdrowotnych związanych z przemocą 
uwarunkowaną płcią oraz wspieranie ofiar takiej przemocy; zwraca szczególną uwagę 
na kobiety mieszkające na obszarach wiejskich, słabo zaludnionych i najmniej 
dostępnych, które mają często bardziej ograniczony dostęp do takich usług;

7. ponownie podkreśla, że budżet UE powinien odgrywać bardziej aktywną rolę w dążeniu 
do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ; wzywa zatem do wspierania 
działań i projektów mających na celu eliminację ubóstwa wśród kobiet i dzieci, 
promowanie większej i lepszej integracji na rynku pracy, wyeliminowanie nierówności 
między kobietami a mężczyznami na rynku pracy i w zakresie płac, poprawę dostępu do 
opieki zdrowotnej i poprawę świadczenia usług zdrowotnych oraz zwalczanie przemocy 
wobec kobiet, dzieci i młodzieży;

8. wzywa Komisję i Radę, by zadbały o przydzielenie dodatkowych środków 
organizacjom walczącym o prawa kobiet, zwłaszcza tym, które pracują nad 
propagowaniem zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz praw osób 
LGBTI+; ponownie domaga się mechanizmu, który chroniłby budżet Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich; 
podkreśla, że zgoda Parlamentu na przyjęcie WRF na lata 2021–2027 powinna być 
uzależniona od przestrzegania wartości Unii, i jest gotowy nie wyrazić zgody na WRF 
w przypadku braku porozumienia politycznego w sprawie takiego mechanizmu;

9. potwierdza ważną rolę Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn i 
Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz wzywa do zwiększenia ich 
budżetów w celu zapewnienia im większych możliwości w zakresie rekrutacji i badań 
naukowych; przypomina, że Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
odgrywa ważną rolę w zrozumieniu skali i przyczyn nierówności płci w UE; wzywa 
zatem do zwiększenia środków budżetowych w dziale „Promowanie niedyskryminacji i 
równości”.
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WSPÓLNE OŚWIADCZENIE PRZYJĘTE PODCZAS ROZMÓW 
TRÓJSTRONNYCH W SPRAWIE BUDŻETU W DNIU 22 WRZEŚNIA 2020 r.

Orientacyjne terminy mające zastosowanie w procedurze budżetowej i zasady 
funkcjonowania komitetu pojednawczego w 2020 roku

A. Zgodnie z częścią A załącznika do Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy 

Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, 

współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami Parlament 

Europejski, Rada i Komisja uzgadniają następujące kluczowe terminy w związku z 

procedurą budżetową na 2021 r.:

1. Ze względu na wyjątkowe okoliczności związane z pandemią COVID-19 nie zwołano 

wiosennych rozmów trójstronnych. Zamiast tego poprzednia wersja niniejszego 

oświadczenia została zatwierdzona w drodze wymiany listów przez trzy instytucje 

zgodnie z ich odpowiednimi procedurami wewnętrznymi.  Ze względu na powiązanie z 

negocjacjami w sprawie WRF na lata 2021–2027 należy odpowiednio dostosować 

harmonogram prac nad rocznym budżetem na 2021 r. 

2. 24 czerwca 2020 r. Komisja przedstawiła preliminarz na 2021 r.

3. 22 września odbędą się rozmowy trójstronne i posiedzenie międzyinstytucjonalne 

poświęcone płatnościom.

4. Rada przyjmie swoje stanowisko i przekaże je Parlamentowi Europejskiemu 1 

października zgodnie z wymogami Traktatu.

5. Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego przeprowadzi głosowanie nad 

poprawkami do stanowiska Rady do końca 42. tygodnia (połowa października). 

6. 29 października odbędą się rozmowy trójstronne i posiedzenie międzyinstytucjonalne 

poświęcone płatnościom.

7. Parlament Europejski zagłosuje w sprawie swojego czytania na posiedzeniu plenarnym 

w 46. tygodniu. 

8. Okres pojednawczy rozpocznie się w dniu 17 listopada. Zgodnie z postanowieniami art. 

314 ust. 4 lit. c) TFUE procedura pojednawcza może się toczyć do dnia 7 grudnia 2020 

r.
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9. Posiedzenie komitetu pojednawczego, które odbędzie się w dniu 19 listopada, 

zorganizuje Parlament Europejski, zaś gospodarzem posiedzenia w dniu 3 grudnia będzie 

Rada, a dalsze posiedzenia mogą zostać zwołane stosownie do potrzeb; posiedzenia 

komitetu pojednawczego będą przygotowywane podczas rozmów trójstronnych. 

Posiedzenie trójstronne zaplanowano na 19 listopada. Dodatkowe rozmowy trójstronne 

mogą być zwołane podczas trwającego 21 dni okresu pojednawczego.

B. Zasady funkcjonowania komitetu pojednawczego przedstawiono w części E załącznika 

do wspomnianego powyżej porozumienia międzyinstytucjonalnego.
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