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Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach procedury podanej w przedmiocie tego pisma do Komisji Spraw Konstytucyjnych 
zwrócono się o wydanie opinii na użytek komisji, której Pan przewodniczy. Na posiedzeniu w 
dniu 24 września 2020 r. komisja podjęła decyzję o przedstawieniu opinii w formie pisma.

Komisja Spraw Konstytucyjnych rozpatrzyła tę sprawę na posiedzeniu w dniu 19 listopada 
2020 r. Na tym samym posiedzeniu1 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 i sprawozdawca komisji 
opiniodawczej), Gabriele Bischoff (pierwsza wiceprzewodnicząca), Giuliano Pisapia (trzeci 
wiceprzewodniczący), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Gilles Boyer (zastępujący 
Charlesa Goerensa, drugiego wiceprzewodniczącego), Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz 
Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro 
Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Maite Pagazaurtundúa (zastępująca Guy’a Verhofstadta), Paulo 
Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva 
Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland.
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WSKAZÓWKI

1. podkreśla znaczenie działania w interesie obywateli europejskich i w tym względzie 
zwraca uwagę na kluczową rolę, jaką Parlament Europejski odgrywa w 
przygotowywaniu wieloletnich ram finansowych; przyjmuje z zadowoleniem 
porozumienie osiągnięte w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady 
określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027;

2. w tym kontekście przyjmuje również z zadowoleniem przepisy umożliwiające lepszą 
kontrolę parlamentarną na szczeblu europejskim, w szczególności uzgodnione przepisy 
dotyczące wzmocnionej kontroli budżetowej wydatkowania funduszy z Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Odbudowy oraz wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji w sprawie kontroli budżetowej w odniesieniu do nowych wniosków 
opartych na art. 122 TFUE, które mogą mieć istotny wpływ na budżet Unii; z 
zadowoleniem przyjmuje uzgodniony prawnie wiążący plan działania na rzecz 
wprowadzenia nowych zasobów własnych w ciągu najbliższych siedmiu lat; ponadto z 
zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte w dniu 5 listopada 2020 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich;

3. podkreśla, że porozumienie w sprawie pakietu WRF stanowi historyczny krok na 
drodze ku dalszej integracji Unii Europejskiej; podkreśla znaczenie wszystkich 
porozumień politycznych, w tym zobowiązania do wprowadzenia koszyka nowych 
zasobów własnych i mechanizmu warunkowości w zakresie praworządności, oraz 
zaznacza, że wszystkie elementy pakietu WRF muszą być wdrażane zgodnie z zasadą 
lojalnej współpracy określoną w art. 13 TUE;

4. przypomina swój apel o zrównanie okresu obowiązywania WRF z długością kadencji 
Parlamentu i mandatu Komisji; ubolewa, że na tym etapie nie zajęto się tą kwestią, i 
uważa, że powinna ona zostać ponownie rozważona przy okazji śródokresowego 
przeglądu WRF na lata 2021–2027;

5. ponawia swój apel o uruchomienie klauzuli pomostowej przewidzianej w art. 312 ust. 2 
TFUE, aby umożliwić Radzie przyjęcie rozporządzenia w sprawie WRF większością 
kwalifikowaną, a ponadto przypomina o swoich propozycjach zastosowania zwykłej 
procedury ustawodawczej w celu przyjęcia rozporządzenia w sprawie WRF;

6. proponuje wykorzystanie dynamiki konferencji w sprawie przyszłości Europy, która 
powinna zostać zainaugurowana podczas niemieckiej prezydencji w Radzie, do 
omówienia z innymi instytucjami UE, obywatelami i zorganizowanym społeczeństwem 
obywatelskim reprezentującym różnice poglądów w całej UE oraz odzwierciedlającym 
różnorodność geograficzną i demograficzną UE i jej państw członkowskich m.in. 
wyzwań demokratycznych i konstytucyjnych związanych z instytucjonalną strukturą 
Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy oraz procedur decyzyjnych 
dotyczących WRF i ogólnie zasobów własnych w trosce o wzmocnienie tych procedur.


