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Przedmiot: Opinia w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu zasobów 
własnych Unii Europejskiej (COM(2018)0325 – C8-0201/2018 – 
2018/0135(CNS))

Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach procedury podanej w przedmiocie tego pisma zwrócono się do Komisji Spraw 
Konstytucyjnych o wydanie opinii na użytek komisji, której Pan przewodniczy. Na 
posiedzeniu w dniu 14 lipca 2020 r. komisja podjęła decyzję o przedstawieniu tej opinii w 
formie pisma.

Komisja Spraw Konstytucyjnych rozpatrzyła tę sprawę na posiedzeniach w dniach 14 lipca i 
27 sierpnia 2020 r. Na ostatnim z wymienionych posiedzeń1 komisja postanowiła zwrócić się 
do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w projekcie 
rezolucji przedstawionych poniżej wskazówek.

Z wyrazami szacunku,

Antonio Tajani

1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Antonio Tajani (przewodniczący), Gabriele Bischoff 
(wiceprzewodnicząca), Charles Goerens (wiceprzewodniczący), Giuliano Pisapia (wiceprzewodniczący), Sandro 
Gozi (sprawozdawca komisji opiniodawczej), Alexander Alexandrov Yordanov (w imieniu Brice’a Hortefeux), 
Gerolf Annemans, Gunnar Beck (w imieniu Antonia Marii Rinaldiego), Damian Boeselager, Geert Bourgeois, 
Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal 
Durand, Esteban González Pons, Laura Huhtasaari, Niklas Nienaß (w imieniu Daniela Freunda), Paulo Rangel, 
Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai 
Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland.
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WSKAZÓWKI

1. podtrzymuje swoje stanowisko, że obecny system zasobów własnych jest nader złożony, 
dyskryminujący, nieprzejrzysty i niezrozumiały dla obywateli; podkreśla, że jego 
gruntowna reforma ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia dostępności dochodów, 
przewidywalności, skuteczności, jasności i sprawiedliwości;

2. ponownie podkreśla potrzebę szybkiego wprowadzenia nowych rzeczywistych zasobów 
własnych, zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego2 i zaleceniami Grupy 
Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych, w celu stworzenia solidnego budżetu Unii 
skoncentrowanego na wspólnym interesie europejskim, zdolnego do sprostania obecnym 
wyzwaniom – w szczególności do przyczynienia się do finansowania ożywienia 
gospodarczego po kryzysie Covid-19 i zrównoważenia dodatkowych kosztów 
generowanych przez program Next Generation EU – kierującego się zasadą 
„sprawiedliwego zwrotu” i przynoszącego rezultaty, które mające znaczenie dla 
europejskich obywateli; przypomina, że wymóg prawny dotyczący pozyskania do budżetu 
UE rzeczywistych zasobów własnych wynika bezpośrednio z traktatów UE; podkreśla, że 
nowe zasoby własne powinny być dostosowane do celów politycznych Unii i traktowane 
niezależnie od wielkości budżetu;

3. uważa, że o ile wkład oparty na DNB był do tej pory wiarygodnym i stabilnym źródłem 
dochodów dla budżetu UE od czasu jego wprowadzenia w 1988 r., o tyle jego stopniowe 
przekształcenie z zasobu cząstkowego w budżecie UE w najbardziej dominujący element 
nie jest w pełni zgodne z duchem traktatów, na mocy których Unia zapewnia sobie środki 
niezbędne do osiągnięcia swoich celów i prowadzenia swojej polityki, a jej budżet jest 
finansowany w całości z zasobów własnych; zwraca uwagę, że jak dotąd negocjacje w 
sprawie wysokości wkładów krajowych kierowały się względami politycznymi i 
finansowymi, a nie  koniecznością ustanawiania budżetów odpowiadających określonym 
potrzebom i zobowiązaniom, co przyczyniło się do fałszywego oraz szkodliwego poglądu, 
zgodnie z którym wkłady do budżetu UE są jedynie transferami między płatnikami netto a 
odbiorcami netto, a nie nakładami niezbędnymi do osiągnięcia korzyści, jakie przynosi 
UE; jest zatem zdania, że wprowadzenie nowych rzeczywistych zasobów własnych 
powinno stopniowo zastępować wkłady oparte na DNB;

4. ponawia swój apel o jak najszybsze zniesienie wszystkich rabatów budżetowych i 
mechanizmów korekty, aby zapewnić sprawiedliwe traktowanie państw członkowskich; 
przypomina w związku z tym, że w sprawozdaniu Montiego w sprawie przyszłego 
finansowania UE wskazano, iż rabaty i korekty budżetowe powodują, że budżet UE ma 
charakter regresywny, ponieważ bogatsze państwa członkowskie korzystające z rabatów 
wnoszą do budżetu UE mniejszy wkład, jako część DNB, niż biedniejsze państwa 
członkowskie; uważa, że historyczna przyczyna ich stosowania przestała istnieć po 

2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na 
lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia (COM(2018)0322 – C8-
0000/2018 – 2018/0166R(APP)), P8_TA(2018)0449.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych, 
zasobów własnych i planu naprawy gospodarczej. (2020/2631(RSP)), P9_TA(2020)0124 i rezolucja 
Parlamentu Europejskiego z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie konkluzji z nadzwyczajnego posiedzenia Rady 
Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (2020/2732(RSP)), P9_TA(2020)0206.
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wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE; wyraża zatem rozczarowanie, że w 
konkluzjach z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 
r. zostały one utrzymane, a w niektórych przypadkach nawet zwiększone;

5. z zadowoleniem przyjmuje zmieniony wniosek Komisji z 27 maja 2020 r. mający na celu 
upoważnienie Komisji do pożyczenia 750 mld EUR po cenach z 2018 r. na rynkach 
kapitałowych i przekazanie tych środków na programy unijne zgodnie z Instrumentem Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy (Next Generation EU), aby zaradzić skutkom kryzysu 
COVID-19; wskazuje na korzyści płynące ze stworzenia dodatkowych zdolności 
finansowych na szczeblu Unii, które byłyby natychmiast dostępne dzięki zaciągnięciu tej 
pożyczki, przy czym spłaty miałyby być dokonywane z budżetu UE oraz poprzez 
wprowadzenie w tym celu nowych rzeczywistych zasobów własnych; z zadowoleniem 
przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą podwyższenia pułapu zasobów własnych do 1,4 
% DNB oraz tymczasowego podwyższenia pułapu zasobów własnych do 2,0 % DNB w 
celu wypełnienia zobowiązań związanych z obligacjami; uważa jednak, że tymczasowe 
podwyższenie pułapu zasobów własnych powinno pozostać dostępne również później, nie 
tylko po to, by zaspokoić potrzeby wieloletnich ram finansowych i Funduszu Odbudowy 
oraz uwzględnić przewidywany spadek DNB w następstwie recesji wywołanej kryzysem 
COVID-19, ale także po to, by umożliwić UE dysponowanie większym budżetem, który 
pozwoli zrealizować jej ambicje polityczne;

6. przypomina swoje stanowisko, że wprowadzenie koszyka nowych zasobów własnych do 
końca WRF na lata 2021–2027 powinno mieć na celu pokrycie co najmniej kosztów 
związanych z pakietem na rzecz odbudowy Next Generation EU (kwoty głównej i 
odsetek), aby zapewnić wiarygodność i stabilność planu spłaty tego pakietu;

7. uważa, że proponowany mechanizm, obejmujący „zaciąganie pożyczek na wydatki” i 
wykorzystywanie dochodów przeznaczonych na określony cel, jest zgodny z zasadami 
równowagi budżetowej i dyscypliny budżetowej oraz integralności systemu zasobów 
własnych, określonymi w art. 310, 311 i 323 TFUE; 

8. podkreśla, że nowy mechanizm musi podlegać odpowiedniej parlamentarnej procedurze 
współdecyzji i odpowiedzialności przed Parlamentem Europejskim, a także że należy 
zapewnić jak największą przejrzystość; wzywa ponadto Radę do ścisłego zaangażowania 
Parlamentu i współpracy z nim na wszystkich etapach procedury przyjmowania decyzji w 
sprawie systemu zasobów własnych; podkreśla, że musi to dotyczyć decyzji w sprawie 
ustalania priorytetów i wydatkowania środków na wszystkie instrumenty finansowane z 
zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel w ramach programu Next 
Generation EU;

9. proponuje wykorzystać impuls konferencji w sprawie przyszłości Europy do omówienia 
zalet zmiany traktatów w celu zapewnienia, że to Parlament i Rada, większością głosów, 
ustanawiają przepisy dotyczące zasobów własnych Unii, opartych na rzeczywistych 
zasobach własnych, niezależnych od budżetów krajowych, oraz do rozważenia, w jaki 
sposób można w takim przypadku zreformować proces zatwierdzania przez państwa 
członkowskie, a także do zbadania, w jaki sposób koszyk rzeczywistych zasobów własnych 
mógłby zostać lepiej umocowany w traktatach; uważa, że mogłoby to zapewnić zarówno 
trwałość, jak i skuteczność systemu zasobów własnych oraz utorować drogę dla 
prawdziwej europejskiej polityki fiskalnej, a tym samym przyczynić się do poprawy 
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funkcjonowania i odporności Unii Europejskiej. 


