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WSKAZÓWKI 

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. apeluje o pełne i istotne zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w debatę 

międzyinstytucjonalną na temat roli, struktury, celów, priorytetów i wyników wieloletnich 

ram finansowych (WRF), zgodnie z mandatem przyjętym przez zgromadzenie plenarne; 

2. domaga się, by dokonano kompleksowego, wieloaspektowego i gruntownego przeglądu 

funkcjonowania WRF, który następnie doprowadzi do obowiązkowej rewizji 

ustawodawczej rozporządzenia w sprawie WRF zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady 

(UE, Euratom) nr 1311/2013 oraz towarzyszącego mu porozumienia 

międzyinstytucjonalnego, obejmującego środki finansowe udostępnione na mocy 

obecnych ram; 

3. odnotowuje wykorzystanie narzędzi specjalnych i elastyczności w celu uwzględnienia 

wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności, z którymi boryka się Unia; zwraca w 

szczególności uwagę na kryzys uchodźczy i na trudności, z jakimi borykają się obywatele 

europejscy w związku z kryzysem gospodarczym; w związku z tym podkreśla potrzebę 

przydzielenia przy okazji rewizji WRF większych środków do stosownych działów w celu 

umożliwienia UE reagowania w bardziej uporządkowany sposób na obecny kryzys 

humanitarny i gospodarczy; apeluje o jeszcze większą elastyczność w celu odpowiedniego 

reagowania na takie okoliczności; podkreśla jednak, że stawiając czoła nowym 

wyzwaniom UE nie może zmniejszać środków przydzielanych na cele spójności; 

podkreśla, że wszelkie zwiększenie elastyczności powinno iść w parze z większą kontrolą 

parlamentarną; 

4. przypomina, że zgodnie z art. 311 ust. 1 TFUE „Unia pozyskuje środki niezbędne do 

osiągnięcia swoich celów i należytego prowadzenia swoich polityk”; w tym kontekście 

uważa, że nagromadzenie zaległych rachunków do zapłacenia z poprzednich lat 

budżetowych, a także brak środków, by stawić czoła kryzysowi i obecnym lub przyszłym 

wyzwaniom – w tym przesiedlenie uchodźców, przepływ migracyjny, koordynacja walki 

z terroryzmem, zwiększenie bezpieczeństwa obywateli UE, wsparcie i koordynacja 

sektora energii i transportu, wspieranie działań mających na celu zwalczanie zmiany 

klimatu – wskazują na pilną potrzebę zintensyfikowania działań na poziomie europejskim 

i przeznaczenia na te cele większej ilości funduszy; 

5. uważa, że konieczna jest reforma systemu finansowania WRF, zwłaszcza poprzez 

utworzenie nowych i rzeczywistych zasobów własnych dla budżetu UE, takich jak 

podatek od transakcji finansowych i inne dochody systemu podatkowego na szczeblu 

europejskim w celu przejścia na budżet całkowicie finansowany z własnych zasobów, 

zgodnie z art. 311 TFUE, i w związku z tym wzywa Radę, aby zobowiązała się, że 

rozważy tę kwestię, bez uszczerbku dla sprawozdania końcowego Grupy Wysokiego 

Szczebla ds. Zasobów Własnych; wzywa również Radę do zastanowienia się nad 

stworzeniem zdolności fiskalnej i budżetowej w strefie euro; podkreśla, że każdy nowy 

instrument powinien być umocowany w ramach budżetu UE, ale poza pułapami 

określonymi w WRF, i powinien być finansowany z rzeczywistych zasobów własnych; 
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6.  podkreśla konieczność jedności budżetu UE w oparciu o demokratyczną 

odpowiedzialność i przejrzystość; 

7. domaga się przeprowadzenia, wspólnie z Radą i Komisją, przejrzystej, rzeczowej i 

rozstrzygającej dyskusji na temat najbardziej odpowiedniego okresu obowiązywania ram 

finansowych po roku 2020, celem dostosowania okresu obowiązywania WRF do cyklu 

politycznego Parlamentu Europejskiego i Komisji, zgodnie z przepisami art. 312 ust. 1 

TFUE, przede wszystkim aby uwzględnić z jednej strony skutki ram dla cykli 

programowania i realizowania każdej strategii politycznej, a z drugiej strony konieczny 

stopień elastyczności i mechanizmy przeglądu, tak by zapewnić jak najlepszą równowagę 

między stabilnością, przewidywalnością i elastycznością; 

8. wzywa do uruchomienia dostępnych klauzul pomostowych dotyczących zarówno 

rozporządzenia w sprawie WRF, zgodnie z art. 312 ust. 2 TFUE, jak i procedur 

podejmowania decyzji w odniesieniu do zasobów własnych, zgodnie z art. 48 ust. 7 TUE, 

w tym możliwości przejścia z głosowania na zasadzie jednomyślności na głosowanie 

kwalifikowaną większością głosów; 

9. uważa, że rozporządzenia służące wykonaniu WRF i odpowiednich funduszy mogłyby 

zostać usprawnione i uproszczone, zgodnie z celami określonymi w porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa. 
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