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Przedmiot: Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD)

Szanowni Przewodniczący!

W ramach procedury podanej w przedmiocie tego pisma Komisja Spraw Konstytucyjnych 
przedkłada opinię komisjom, którym Państwo przewodniczą. Na posiedzeniu 24 września 
2020 r. komisja podjęła decyzję o przedstawieniu opinii w formie pisma.

Komisja Spraw Konstytucyjnych rozpatrzyła tę sprawę na posiedzeniu 12 października 
2020 r. Na tym samym posiedzeniu1 komisja postanowiła zwrócić się do Komisji Budżetowej 
oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji przedstawionych poniżej wskazówek.

Z wyrazami szacunku

Antonio Tajani

1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Antonio Tajani (przewodniczący i sprawozdawca komisji 
opiniodawczej), Gabriele Bischoff (wiceprzewodnicząca), Charles Goerens (wiceprzewodniczący), Giuliano 
Pisapia (wiceprzewodniczący), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba 
(zastępca Jacka Saryusz‑Wolskiego), Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, 
Gwendoline Delbos‑Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice 
Hortefeux, Laura Huhtasaari, Sophia in 't Veld (zastępczyni Guy Verhofstadta), Miapetra Kumpula‑Natri 
(zastępczyni Pedra Silvy Pereiry), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, 
László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze oraz Rainer Wieland. 
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WSKAZÓWKI

W swoich rezolucjach w sprawie przyszłości Europy z dnia 16 lutego 2017 r. Parlament 
podkreślił potrzebę poprawy zdolności Unii do działania oraz zwiększenia demokratycznej 
rozliczalności i przejrzystości procesu decyzyjnego, uznając, że metoda wspólnotowa jest 
najlepiej dostosowana do funkcjonowania Unii. Uznał, że w procedurach decyzyjnych w 
Radzie dotyczących zarówno zasobów własnych, jak i WRF należy przejść od zasady 
jednomyślności do głosowania większością kwalifikowaną, i podkreślił potrzebę 
zastosowania zwykłej procedury ustawodawczej do przyjęcia rozporządzenia w sprawie 
WRF. Chociaż niektóre z tych usprawnień wymagają reformy Traktatu, art. 312 ust. 2 TFUE 
umożliwia już zastosowanie głosowania większością kwalifikowaną w celu przyjęcia 
wieloletnich ram finansowych przez Radę.

Zgodnie z tym stanowiskiem w swojej opinii dla Komisji Budżetowej dotyczącej projektu 
decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej Komisja Spraw 
Konstytucyjnych zwróciła uwagę na korzyści wynikające z utworzenia tymczasowych 
zdolności finansowych za pomocą pożyczonych na rynkach przez Komisję w imieniu UE 
środków przeznaczonych na instrument odbudowy („Next Generation EU”), a także na 
potrzebę wprowadzenia nowych rzeczywistych zasobów własnych w okresie obowiązywania 
WRF na lata 2021–2027, aby zapewnić wiarygodność i równowagę planu spłaty pakietu, przy 
czym należy podkreślić, że nowy mechanizm wymaga odpowiedniego udziału Parlamentu w 
procedurze współdecyzji, zapewnienia odpowiedzialności oraz jak największej przejrzystości. 
Dotyczy to również decyzji w sprawie ustalania priorytetów i spłaty środków wydatkowanych 
na wszystkie instrumenty finansowane z zewnętrznych dochodów przeznaczonych na 
określony cel w ramach programu „Next Generation EU”. 

Ponieważ proponowany Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest 
jednym z głównych filarów środków odbudowy „Next Generation EU”, istotne jest, aby 
instrument ten zawierał następujące przepisy w celu zapewnienia demokratycznej kontroli i 
rozliczalności, z należytym poszanowaniem zasady równowagi instytucjonalnej: 

- jasne ustalanie priorytetów europejskich i wyznaczanie celów w zakresie wydatków 
przeznaczonych na priorytety określone w rozporządzeniu, a także skupienie się na 
projektach wspierających integrację Unii;

- stosowanie aktów delegowanych zamiast aktów wykonawczych do przyjmowania 
planów odbudowy i zwiększania odporności;

- obowiązkowy, terminowy i dobrze opracowany przegląd wdrażania instrumentu; 

- wielopoziomowe konsultacje z zainteresowanymi stronami, z przedstawicielami lub 
organami na szczeblu regionalnym i lokalnym, z partnerami gospodarczymi i 
społecznymi, a także z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i innymi 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami, również w ramach przygotowywania 
planów odbudowy i zwiększania odporności, bez powodowania niepotrzebnych 
opóźnień w procesie, zgodnie z zasadą partnerstwa;

- regularne i terminowe składanie sprawozdań i przekazywanie informacji Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, równocześnie i na równych warunkach, zarówno na piśmie, 
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jak i poprzez udział przedstawicieli Komisji i państw członkowskich w posiedzeniach 
właściwych komisji Parlamentu Europejskiego; 

- stworzenie odpowiednich narzędzi, takich jak publiczna tablica wyników, w celu 
monitorowania i oceny wdrażania, a także zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w 
powoływanie ewentualnych ekspertów wspierających Komisję;     

- dostęp Parlamentu Europejskiego do wspólnej bazy danych zawierającej szczegółowe 
informacje w formacie elektronicznym na temat wszystkich ostatecznych odbiorców 
środków z instrumentu;

– dostęp do finansowania uzależniony od poszanowania wartości zapisanych w art. 2 TUE 
zgodnie z zasadami, które zostaną określone w tym zakresie dla całego budżetu UE;

- procedura udzielania przez Parlament Europejski absolutorium w odniesieniu do 
wydatków w ramach tego instrumentu, wyraźnie odróżniająca wydatki w ramach 
instrumentu od ogólnej procedury udzielania absolutorium Komisji.      

Ponadto Komisja Spraw Konstytucyjnych pragnie zwrócić uwagę, że instrument „Next 
Generation EU” będzie sprzyjał prowadzącym do podziałów dyskusjom na temat tzw. pokusy 
nadużycia między płatnikami netto a beneficjentami netto, jeżeli nie zostaną wprowadzone 
nowe zasoby własne w celu sfinansowania spłaty tego bezprecedensowego pakietu odbudowy 
do budżetu UE. Byłoby to ze szkodą dla jedności, solidarności i spójności, na których opiera 
się Unia. Komisja apeluje zatem ponownie o wprowadzenie, zgodnie z prawnie wiążącym 
harmonogramem, koszyka nowych zasobów własnych, który powinien służyć przynajmniej 
pokryciu kosztów związanych z pakietem na rzecz odbudowy „Next Generation EU” (kwoty 
głównej i odsetek), aby zapewnić wiarygodność i stabilność planu spłaty tego pakietu. W tym 
celu konieczne jest włączenie do porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie budżetu 
wiążącego harmonogramu wprowadzenia wspomnianego koszyka nowych zasobów własnych 
w okresie obowiązywania WRF na lata 2021–2027. Celem porozumienia powinno być 
również wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do stosowania 
postanowień Traktatu, na których opiera się pakiet odbudowy.

Wreszcie, z uwagi na bezprecedensowy charakter instrumentu odbudowy – jako kroku o 
historycznym znaczeniu, który zbiegł się w czasie z 70. rocznicą deklaracji Schumana z 9 
maja 1950 r. – oraz jego znaczenie dla dalszej integracji Unii, Komisja Spraw 
Konstytucyjnych uważa, że konferencja w sprawie przyszłości Europy jest odpowiednim 
momentem do omówienia m.in. wyzwań demokratycznych i konstytucyjnych związanych z 
instytucjonalnym kształtem instrumentu odbudowy oraz, ogólniej, z procedurami 
podejmowania decyzji w sprawie WRF i zasobów własnych, mając na uwadze, że obecnie 
Parlament Europejski odgrywa ograniczoną rolę w tych procedurach.


