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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych, 
zasobów własnych i planu naprawy
(2020/2631(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

– uwzględniając art. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz jego Protokół nr 28 w 
sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,

– uwzględniając art. 225, 311 i 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE),

– uwzględniając swoją rezolucję z 14 marca 2018 r. w sprawie następnych WRF: 
przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.1,

– uwzględniając wniosek Komisji z 2 maja 2018 r. dotyczący rozporządzenia Rady 
określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 (COM(2018)0322),

– uwzględniając swoje sprawozdanie okresowe z 14 listopada 2018 r. w sprawie 
wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą 
o osiągnięciu porozumienia,

– uwzględniając swoją rezolucję z 10 października 2019 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych: czas, by spełnić oczekiwania 
obywateli2,

– uwzględniając pkt 16 Porozumienia ramowego z 20 października 2010 r. w sprawie 
stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską3,

– uwzględniając punkt 10 porozumienia międzyinstytucjonalnego z 13 kwietnia 2016 r. 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w 
sprawie lepszego stanowienia prawa4,

– uwzględniając swoją rezolucję z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie skoordynowanych 
działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami5,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 23 kwietnia 2020 r., w których 
powierzono Komisji zadanie przeanalizowania dokładnych potrzeb i pilnego 

1 Dz.U. C 162 z 10.5.2019, s. 51.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0032.
3 Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47.
4 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
5 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0054.
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przedstawienia wniosku w sprawie planu naprawy,

– uwzględniając oświadczenie Eurogrupy w sprawie wsparcia z tytułu kryzysu 
pandemicznego z 8 maja 2020 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Eurogrupy na temat kompleksowej reakcji gospodarczej 
na pandemię COVID-19, opublikowane 9 kwietnia 2020 r.,

– uwzględniając inicjatywę inwestycyjną w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) oraz 
inicjatywę inwestycyjną „plus” w odpowiedzi na koronawirusa (CRII+), przyjęte 
odpowiednio przez Parlament 26 marca 2020 r. i 17 kwietnia 2020 r., w szczególności 
pozwalające państwom członkowskim na większą elastyczność w korzystaniu z 
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESI),

– uwzględniając pakiet w wysokości 540 mld EUR przyjęty przez Eurogrupę w celu 
wsparcia państw członkowskich, przedsiębiorstw i pracowników w czasie kryzysu 
wywołanego COVID-19, za pośrednictwem Europejskiego Mechanizmu Stabilności 
(EMS), Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz europejskiego instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją 
nadzwyczajną (SURE),

– uwzględniając oświadczenie przewodniczącej Komisji z 16 kwietnia 2020 r. na 
posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego dotyczące zwiększenia, na okres 
przejściowy, pułapów zasobów własnych w długoterminowym budżecie UE z 1,2 % do 
maksymalnie 2 % DNB UE–27 sprzed kryzysu,

– uwzględniając europejską prognozę gospodarczą Komisji – wiosna 2020 r., 
opublikowaną 6 maja 2020 r.,

– uwzględniając wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (PSPP) 
Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z 5 maja 2020 r. oraz komunikat prasowy 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 maja 2020 r.,

– uwzględniając przyjęcie 19 marca 2020 r. tymczasowych ram umożliwiających 
państwom członkowskim dalsze wspieranie gospodarki w związku z wybuchem 
epidemii COVID-19 z wykorzystaniem pełnej elastyczności przewidzianej w zasadach 
pomocy państwa,

– uwzględniając decyzję Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego z 18 marca 
2020 r. w sprawie nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii,

– uwzględniając oświadczenie unijnych ministrów finansów z 23 marca 2020 r. dotyczące 
paktu stabilności i wzrostu w kontekście kryzysu wywołanego COVID-19,

– uwzględniając porozumienie paryskie ustanawiające globalne ramy w celu uniknięcia 
niebezpiecznych zmian klimatycznych poprzez ograniczenie globalnego ocieplenia do 
znacznie poniżej 2°C i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia go do 1,5°C,

– uwzględniając zrewidowaną Europejską kartę społeczną Rady Europy z 3 maja 1996 r.,
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– uwzględniając Europejski filar praw socjalnych proklamowany przez Parlament, Radę i 
Komisję w listopadzie 2017 r.,

– uwzględniając wstępną notę oceniającą Międzynarodowej Organizacji Pracy z 18 marca 
2020 r. pt. „COVID-19 and World of Work: Impacts and Responses” [COVID-19 a 
świat pracy: skutki i reakcje],

– uwzględniając cele zrównoważonego rozwoju ONZ,

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

A. mając na uwadze, że po kilku odroczeniach Komisja ma przedstawić pod koniec maja 
2020 r. zaktualizowany wniosek dotyczący wieloletnich ram finansowych (WRF) na 
lata 2021–2027, a także wniosek dotyczący planu naprawy, wspierający ożywienie 
gospodarcze po kryzysie wywołanym COVID-19, ze zwiększonym finansowaniem i 
zasobami;

B. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 wywarła masowy i destrukcyjny wpływ na 
systemy gospodarcze państw członkowskich i wpłynęła negatywnie na sytuację 
społeczną, zwłaszcza w odniesieniu do słabszych grup, a także dochodów i praw 
pracowników; mając na uwadze, że skala skurczenia się gospodarki wynikającego z 
kryzysu zdrowotnego jest bezprecedensowa; mając na uwadze, że według prognoz PKB 
UE zmniejszy się o około 7,5 % w 2020 r., o wiele więcej niż w czasie światowego 
kryzysu finansowego w 2009 r., a w 2021 r. wzrośnie zaledwie o 6 %;

C. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 ujawniła konsekwencje neoliberalnej 
polityki UE oraz brak koordynacji i solidarności między państwami członkowskimi w 
dobie kryzysu zdrowotnego, co opóźniło również podjęcie niezbędnych działań 
wspierających państwa członkowskie znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji oraz 
działań na rzecz ożywienia gospodarczego i społecznego; mając na uwadze, że UE nie 
podjęła starań w celu przyjęcia wspólnej strategii walki z wirusem, aby uniknąć 
rywalizacji między państwami członkowskimi o skąpe zasoby w obszarze ochrony 
zdrowia;

D. mając na uwadze, że publiczne systemy opieki zdrowotnej były i nadal są pod ogromną 
presją, aby zapewnić odpowiednią opiekę wszystkim pacjentom; mając na uwadze, że 
systemy te są coraz gorzej finansowane i zaniedbywane, z jednej strony w wyniku 
procesów liberalizacji i prywatyzacji, a z drugiej strony w wyniku prawicowej polityki 
oszczędnościowej;

E. mając na uwadze, że Komisja podjęła decyzję o uruchomieniu „ogólnej klauzuli 
korekcyjnej” określonej w przepisach dotyczących deficytu w pakcie stabilności i 
wzrostu, próbując zachęcić państwa członkowskie do wydatków publicznych, ale nie 
podjęła żadnych zdecydowanych działań w celu zastąpienia go nowym paktem na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia;

F. mając na uwadze, że Europejski Bank Centralny zobowiązał się do uruchomienia 
nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii o wartości 750 mld EUR, 
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przeznaczonego na zakup papierów wartościowych sektora prywatnego i publicznego, 
co częściowo zmniejszy dług publiczny podczas kryzysu, a także do przeznaczenia 
kwoty 120 mld EUR na środki luzowania ilościowego oraz 20 mld EUR na zakup 
długu;

G. mając na uwadze, że w dniu 23 kwietnia 2020 r. szefowie państw lub rządów UE 
zatwierdzili decyzje Eurogrupy w sprawie Europejskiego Mechanizmu Stabilności z 9 
kwietnia 2020 r. oraz decyzje dotyczące EBI i wnioski Komisji, które tworzą razem 
pakiet o wartości 540 mld EUR; mając na uwadze, że jest to niewystarczające, a w 
niektórych przypadkach niewłaściwe, ponieważ pakiet Europejskiego Mechanizmu 
Stabilności nakłada obowiązek udzielania pożyczek i rygorystyczne warunki oraz nie 
zapewnia praw pracowniczych i nie gwarantuje wynagrodzeń w ramach SURE;

H. mając na uwadze, że kryzys wywołany COVID-19 ma bardzo odmienne następstwa dla 
gospodarek państw członkowskich i regionów, ponieważ możliwości reagowania na 
kryzys gospodarczy są bardzo zróżnicowane; mając na uwadze, że państwa 
członkowskie i regiony najbardziej dotknięte kryzysem zdrowotnym ucierpią również 
najbardziej pod względem gospodarczym; 

I. mając na uwadze, że we wszystkich państwach członkowskich skutki gospodarcze 
kryzysu zdrowotnego dotkną przede wszystkim najsłabsze grupy społeczne; mając na 
uwadze, że istnieje duże prawdopodobieństwo zwiększenia się dysproporcji 
społecznych, gospodarczych i regionalnych, zarówno w państwach członkowskich, jak i 
w całej UE;

J. mając na uwadze, że państwa członkowskie mają bardzo zróżnicowaną przestrzeń 
fiskalną; mając na uwadze, że niejednorodna struktura UE, zróżnicowany wpływ jej 
polityki oraz nieodpowiednia reakcja na kryzys gospodarczy mogą grozić powstaniem 
nowego kryzysu związanego z długiem państwowym;

K. mając na uwadze, że obowiązkiem wszystkich podmiotów europejskich jest 
przekształcenie ich gospodarek w celu wspierania integracyjnych, wyważonych i 
zrównoważonych pod względem środowiskowym społeczeństw; mając na uwadze, że 
żadne ekonomicznie uzasadnione rozwiązanie w zakresie ożywienia gospodarczego UE 
nie może prowadzić do dalszego wzrostu zadłużenia państw członkowskich;

L. mając na uwadze, że w czasie poprzedniego kryzysu obecne ramy zarządzania 
gospodarczego, zwłaszcza pakt stabilności i wzrostu, okazały się wysoce procykliczne i 
w związku z tym pogłębiły różnice gospodarcze w UE;

M. mając na uwadze, że przyjęte środki, które są rozważane na szczeblu UE, są dalekie od 
rozwiązania problemów wynikających z sytuacji gospodarczej i społecznej, którą 
pogorszyły konsekwencje wybuchu pandemii COVID-19; mając na uwadze, że środki 
te, o czym świadczą niedawne posiedzenia Eurogrupy, ujawniły głębokie sprzeczności 
w UE, a także brak solidarności i odpowiedniej reakcji na skalę problemów, z jakimi 
borykają się państwa członkowskie i narody Europy, jednocześnie idąc na ustępstwa 
wobec interesów największych mocarstw europejskich oraz dużych grup gospodarczych 
i finansowych; mając na uwadze, że środki te są ograniczone i tymczasowe, ustalone 
zgodnie z logiką zadłużenia, która dodaje dalsze długi do już i tak nadmiernego 
zadłużenia, oraz zgodnie z warunkami, które nie gwarantują praw pracowników i 
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obywateli, ani nie odpowiadają potrzebom państw członkowskich, pogłębiając 
asymetrię, nierówności i stosunki zależności w UE;

N. mając na uwadze, że pandemii COVID-19 nie można w żadnym wypadku 
wykorzystywać jako pretekstu do opóźniania działań w ramach walki z kryzysem 
klimatycznym i środowiskowym; mając na uwadze, że teraz bardziej niż kiedykolwiek 
istnieje potrzeba i szansa na socjalną, ekologiczną przebudowę naszego społeczeństwa i 
gospodarki po epidemii;

O. mając na uwadze, że zarówno sama epidemia, jak i wynikający z niej kryzys 
gospodarczy i społeczny, to problemy o charakterze globalnym; mając na uwadze, że 
konkurencję należy zastąpić solidarnością i współpracą na szczeblu globalnym;

P. mając na uwadze, że zdaniem MOP kryzys gospodarczy i kryzys na rynku pracy, który 
przyspieszył w wyniku pandemii COVID-19, może doprowadzić do utraty 305 
milionów pełnoetatowych miejsc pracy na świecie w drugim kwartale 2020 r.;

Q. mając na uwadze, że osoby bytujące w niepewnych warunkach mieszkaniowych, 
wykonujące niepewną i nietypową pracę, mieszkające w nieformalnych obozowiskach 
lub bezdomne i żyjące na ulicy, bez dostępu do wody i odpowiednich warunków 
sanitarnych, ale także nieposiadające odpowiedniego dostępu do informacji i 
technologii cyfrowych, są szczególnie dotknięte środkami izolacji, które są 
egzekwowane w państwach członkowskich;

Nowe, ambitne i zmienione WRF, które odpowiadają rzeczywistym potrzebom i 
oczekiwaniom obywateli

1. przypomina swoje stanowisko – choć jest ono niewystarczające – przyjęte 14 listopada 
2018 r. i potwierdzone 10 października 2019 r., że środki na zobowiązania na lata 
2021–2027 należy ustalić na poziomie 1 324,1 mld EUR w cenach z 2018 r. (1,3 % 
DNB UE-27 sprzed kryzysu); podkreśla, że kryzys związany z COVID-19 radykalnie 
zmienił cały kontekst, w którym przyjęto to stanowisko; podkreśla w związku z tym, że 
oprócz środków przewidzianych w stanowisku Parlamentu niezbędne są znaczne 
dodatkowe środki, aby odpowiedzieć na trwający kryzys, rosnące nierówności i różnice 
między państwami członkowskimi oraz trudniejsze wyzwania społeczne, gospodarcze, 
terytorialne i środowiskowe oraz wyzwania związane z zatrudnieniem i zdrowiem;

2. przypomina, że polityka spójności opiera się na solidarności i po raz kolejny okazała się 
jedną z najskuteczniejszych strategii politycznych pozwalających zmierzyć się z 
poważnymi wyzwaniami wynikającymi z kryzysu związanego z COVID-19; apeluje o 
zwiększenie długoterminowego budżetu na politykę spójności oraz gruntownie 
zreformowaną i prawdziwie zrównoważoną wspólną politykę rolną i przeznaczenie na 
nie większych puli środków w ujęciu nominalnym w stosunku do WRF na lata 2014–
2020; przypomina, że obie polityki zapewniają konwergencję, dobrobyt obywateli, 
odpowiedni standard życia i rozwój obszarów wiejskich oraz przyczyniają się do 
zwalczania różnic społecznych, gospodarczych i terytorialnych między regionami i 
państwami członkowskimi;

3. podkreśla, że przy dokonywaniu jakichkolwiek przyszłych zmian legislacyjnych należy 
wskazać potencjalny wpływ na budżet polityki spójności; podkreśla, że polityki 
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spójności nie można traktować po prostu jako narzędzia służącego zwiększeniu lub 
ukierunkowaniu innych funduszy i instrumentów; podkreśla, że jeżeli polityka 
spójności ma uwzględniać nowe priorytety w takich sektorach jak zdrowie, 
zrównoważona turystyka i kultura oraz ma w większym stopniu skupiać się na 
niektórych priorytetach społecznych i priorytetach dotyczących pracy, konieczne jest 
znaczne zwiększenie zasobów; przypomina, że dotacje muszą pozostać kluczowym 
narzędziem polityki spójności, w szczególności służącym wspieraniu usług publicznych 
i społecznych oraz MŚP; domaga się specjalnej tarczy ochronnej dla gmin, która jest 
niezbędna, ponieważ kryzys i wynikające z niego negatywne perspektywy gospodarcze 
doprowadzą do znacznej utraty wpływów, zwłaszcza przez gminy, a jednocześnie 
spowodują dodatkowe obciążenia finansowe;

4. przypomina, że pokój i solidarność stanowią podstawowe wartości UE, które należy 
konsekwentnie wspierać z budżetu unijnego; zwraca ponadto uwagę na szybkie 
rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19 na całym świecie oraz na jej poważny 
wpływ na państwa trzecie; jest przekonany, że aby przezwyciężyć ten światowy kryzys, 
potrzebne są solidarność i współpraca międzynarodowa; domaga się w związku z tym 
anulowania środków przeznaczonych na politykę obronną, wojskową i bezpieczeństwa 
wewnętrznego oraz przesunięcia ich budżetów na podstawowe strategie polityczne na 
rzecz konwergencji i solidarności, takie jak polityka spójności, rolnictwo, pomoc 
humanitarna oraz polityka sąsiedztwa i rozwoju; uważa, że istotne jest, aby darczyńcy 
nie przesuwali środków już przeznaczonych na zdrowie i prawa reprodukcyjne i 
seksualne na inne priorytety związane z reagowaniem na COVID-19; uważa, że UE 
powinna objąć zdrowie i prawa reprodukcyjne i seksualne środkami pomocy 
humanitarnej i rozwojowej w reakcji na pandemię COVID-19;

5. podkreśla, że pandemia COVID-19 uwidoczniła bezwzględną konieczność 
zwiększonego i wystarczającego finansowania Europejskiego Centrum ds. 
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Europejskiej Agencji Leków (EMA) i 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), a także organów 
krajowych odpowiedzialnych za te obszary za pośrednictwem programów UE;

6. uważa, że w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19 większy odsetek środków 
WRF na lata 2021–2027 należy przeznaczyć na krajowe, regionalne i gminne usługi 
publiczne, publiczne systemy opieki zdrowotnej, badania naukowe, Europejski Fundusz 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym, edukację, środowisko i program LIFE, MŚP, 
łodziowe rybołówstwo przybrzeżne oraz politykę rozwojową i humanitarną;

7. podkreśla, że aby osiągnąć określony w porozumieniu paryskim cel przewidujący 
ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5°C, konieczne jest zmniejszenie emisji CO2 o 
70 % do 2030 r., z uwzględnieniem zasad sprawiedliwości ujętych w Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC); podkreśla, 
że przewidziane w WRF na lata 2021–2027 cele w zakresie uwzględniania kwestii 
klimatu i różnorodności biologicznej w głównym nurcie polityki powinny wykraczać 
poza poziomy określone w sprawozdaniu okresowym; postuluje wyznaczenie w 
następnych WRF docelowego poziomu 50 % wydatków na działania związane z 
klimatem i ochroną środowiska;

8. wzywa do przekrojowego włączenia do głównego nurtu polityki celów porozumienia 
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paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju ONZ; podkreśla, że sprawiedliwą 
transformację należy również uznać za horyzontalne podejście polityczne UE, które 
odzwierciedla takie wartości jak poszanowanie praw społecznych i środowiskowych, 
dobrobyt obywateli oraz pozytywna konwergencja społeczna, gospodarcza i 
terytorialna, a także prowadzi do głębokiej dekarbonizacji zgodnie z celami na 2030 r.; 
podkreśla, że Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji powinien realizować te 
wartości i zapewniać bardzo potrzebne zrównoważone, sprzyjające włączeniu 
społecznemu i sprawiedliwe społecznie przejście na gospodarkę bezemisyjną;

9. sugeruje, że wśród działów WRF należy wymienić priorytetowe zrównoważone sektory 
i linie budżetowe o wysokim potencjale pobudzania działalności gospodarczej i 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, mające w szczególności na celu zmniejszenie 
bezrobocia wśród młodzieży, oraz że powinny one być finansowane priorytetowo, 
zgodnie z zamiarem przydzielania środków na projekty gotowe do wdrożenia;

10. ponownie przypomina swoje stanowisko, że nie zaakceptuje nowych WRF bez 
uzgodnienia zmienionego i rozszerzonego systemu zasobów własnych UE;

11. apeluje o zwiększenie w całym okresie 2021–2027 pułapu zasobów własnych UE do 
2 % DNB UE-27 sprzed kryzysu; podkreśla, że dodatkowe środki finansowe 
pochodzące z tego wzrostu powinny być wyraźnie przeznaczone na strategie polityczne 
przyczyniające się do łagodzenia COVID-19, a także na główne unijne polityki 
społeczne, środowiskowe i solidarnościowe;

12. wzywa Komisję, aby zaproponowała nowe, znacznie bardziej ambitne i zmienione 
WRF na lata 2021–2027, zgodnie z powyższymi zasadami, zakładające zwiększone 
finansowanie polityki spójności oraz polityki w zakresie klimatu, zatrudnienia i 
zdrowia;

13. wzywa Komisję, aby niezwłocznie przygotowała ambitny i solidarny plan awaryjny 
dotyczący WRF na niemal nieuniknioną ewentualność, że WRF na lata 2021–2027 nie 
zostaną uzgodnione w terminie umożliwiającym ich wejście w życie w dniu 1 stycznia 
2021 r., tak aby nie tylko zapewnić zabezpieczenie beneficjentom programów UE w 
drodze zwykłego przedłużenia pułapów z 2020 r., ale również skutecznie przyczynić się 
do złagodzenia wieloaspektowych skutków COVID-19; podkreśla, że plan awaryjny 
dotyczący WRF powinien być ważny przez co najmniej rok, począwszy od stycznia 
2021 r., i powinien przewidywać odpowiednie dostosowania, zmiany ukierunkowania i 
elastyczność, a także docelowe zwiększenie środków;

Sprawiedliwy pod względem społecznym i środowiskowym plan naprawy, który nie 
pozostawia nikogo w tyle

14. ubolewa, że Komisja spóźnia się z przedstawieniem planu naprawy, oraz podkreśla 
konieczność skutecznej koordynacji i planowania na szczeblu UE; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła całościowy plan naprawy, oparty na metodzie wspólnotowej i 
umożliwiający państwom członkowskim przekształcenie gospodarek w zrównoważony, 
spójny i wyważony społecznie sposób, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju;

15. wzywa Komisję, aby przedstawiła europejski fundusz naprawy gospodarczej w 
wysokości co najmniej 1,5 bln EUR, finansowany za pomocą obligacji wieczystych o 
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zerowej stopie procentowej, które powinny zostać rozdzielone między państwa 
członkowskie zgodnie z zasadami spójności, oraz wykorzystujący dotacje bez 
jakichkolwiek warunków makroekonomicznych lub innych; uważa, że obligacje te 
powinny być nabywane przez EBC i wykluczone w celu zapewnienia zgodności z 
paktem stabilności i wzrostu do czasu jego uchylenia;

16. przypomina, że spójność i konwergencja powinny być kluczowymi filarami planu 
naprawy; uważa, że ożywienie gospodarcze w całej UE musi opierać się na 
ogólnounijnych instrumentach i politykach, które zapobiegają pogłębianiu się różnic 
spowodowanych asymetrycznym wpływem kryzysu; uważa, że silna polityka spójności 
będzie wspierać ożywienie gospodarcze we wszystkich regionach, odwracając 
tendencję do pogłębiania się nierówności społecznych, gospodarczych i terytorialnych 
oraz pomagając najbardziej dotkniętym epidemią, najsłabszym i najbardziej podatnym 
na zagrożenia społeczeństwom i ludziom, propagując zrównoważony wzrost i tworzenie 
miejsc pracy; uważa, że natychmiastowe reagowanie na kryzys i wsparcie na 
utrzymanie płynności finansowej należy kontynuować do momentu, gdy państwa 
członkowskie, regiony i sektory najbardziej dotknięte kryzysem wykażą wyraźne 
oznaki ożywienia; podkreśla, że aby osiągnąć długoterminową odporność na kryzysy, 
stabilność gospodarczą, sprawiedliwość społeczną i zrównoważony wzrost, plan 
naprawy musi zapewnić ambitne inwestycje publiczne promujące zdrowie, edukację, 
szkolenia, gospodarkę cyfrową i środowisko naturalne, a jednocześnie zdecydowanie 
stawić czoła wyzwaniom strukturalnym; postuluje, aby w planie odbudowy w pełni 
uwzględniono we wszystkich aspektach specyfikę regionów najbardziej oddalonych, o 
których mowa w art. 349 TFUE;

17. apeluje do Komisji o dopilnowanie, aby pogłębionym nierównościom i 
asymetrycznemu długowi publicznemu wywołanemu pandemią COVID-19 zaradzić za 
pomocą konkretnych środków nieoszczędnościowych, w tym dotacji o zerowym 
oprocentowaniu, a także w drodze uwspólnienia i restrukturyzacji nowego zadłużenia;

18. podkreśla, że epidemia COVID-19 ukazała niedoskonałości gospodarki rynkowej, w 
której produkcję i handel kontrolują przedsiębiorstwa wielonarodowe, a sektor 
finansowy jest sztucznie „pompowany”; uważa, że strategia naprawy powinna skupiać 
się na długoterminowych inwestycjach publicznych w kluczowych sektorach 
gospodarki realnej, które stworzą wysokiej jakości miejsca pracy i przyczynią się do 
sprawiedliwego rozwoju oraz osiągną ambitne cele w zakresie klimatu; zwraca uwagę 
na pilną potrzebę opracowania planu inwestycji publicznych w celu wspierania rozwoju 
publicznego sektora produkcji, zwłaszcza w przypadku sektorów strategicznych, takich 
jak sektory produkujące leki, produkty sanitarne, sprzęt ochrony osobistej i wyroby 
medyczne; podkreśla, że pomoc państwa i wszelkie inne formy wsparcia finansowego 
ze strony państw członkowskich i UE należy przyznawać wyłącznie przedsiębiorstwom, 
które nie uchylają się od płacenia podatków i nie wypłaciły dywidend;

19. uważa, że zatwierdzony przez Eurogrupę 9 kwietnia 2020 r. całkowity pakiet o wartości 
540 mld EUR jest żałośnie niewystarczający w świetle rosnących potrzeb; ubolewa, że 
instrumenty te są zasadniczo instrumentami dłużnymi, co doprowadzi do gwałtownego 
wzrostu długu publicznego we wszystkich państwach członkowskich; sprzeciwia się 
zawężeniu zakresu, ograniczonej zdolności, warunkowości i nadzorowi, jakimi 
obwarowana jest kwota 240 mld EUR przyznana za pośrednictwem EMS, co 
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doprowadziło do sytuacji, w której najbardziej potrzebujące pomocy finansowej 
państwa członkowskie nie korzystają z tych narzędzi; wzywa Eurogrupę do ponownego 
zbadania zarówno poziomu pomocy, jak i warunków zawartych w jej wniosku;

20. wyraża głębokie zaniepokojenie metodami statystycznymi Komisji, w szczególności 
nadmiernie optymistycznymi założeniami dotyczącymi dźwigni finansowej, jakie 
Komisja stosuje w celu pozyskiwania środków; jest głęboko przekonany, że zwykła 
zmiana klasyfikacji istniejących instrumentów finansowania nie wystarczy do pilnie 
potrzebnego ożywienia i transformacji gospodarczej;

21. zauważa, że pandemia COVID-19 oraz wynikająca z niej recesja gospodarcza, kryzys 
klimatyczny i skrajne nierówności są ze sobą nierozerwalnie powiązane; wzywa 
Komisję do zwiększenia budżetu planu na rzecz zrównoważonych inwestycji do 2 bln 
EUR w celu finansowania postępowego europejskiego ładu społecznego i 
Europejskiego Zielonego Ładu z myślą o ograniczeniu nierówności, stworzeniu 
milionów nowych miejsc pracy, zwiększeniu spójności społecznej i gospodarczej, 
gotowości systemów opieki zdrowotnej na przyszłe pandemie oraz zaradzeniu 
kryzysowi klimatycznemu; podkreśla, że środki publiczne powinny być przeznaczane 
na projekty publiczne oraz zapewniać korzyści publiczne; uważa, że komunikat Komisji 
zatytułowany „Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy” z 14 stycznia 2020 
r. jest niewystarczający i nadmiernie uzależniony od uruchomienia prywatnego 
finansowania z wykorzystaniem gwarancji publicznych;

22. wzywa do opracowania europejskiego planu wsparcia dla MŚP, zwłaszcza w sektorze 
edukacji, sportu, kultury, mediów, turystyki i sektorze kreatywnym, które należą do 
sektorów najbardziej dotkniętych kryzysem;

23. w świetle niedawnego orzeczenia niemieckiego Federalnego Trybunału 
Konstytucyjnego wzywa państwa członkowskie, aby w trybie pilnym zmieniły mandat 
EBC, dzięki czemu będzie on mógł działać jako prawdziwy pożyczkodawca „ostatniej 
deski ratunku”, podobnie jak banki centralne w innych jurysdykcjach, oraz by objęły go 
pełną kontrolą demokratyczną; zwraca uwagę, że Komisja może przezwyciężyć obecne 
trudności prawne dzięki przetrzymaniu obligacji do czasu wprowadzenia niezbędnych 
zmian prawnych;

24. wzywa do uchylenia paktu stabilności, przepisów dotyczących zarządzania 
gospodarczego („sześciopaku” i „dwupaku”), europejskiego semestru i traktatu 
budżetowego oraz do zastąpienia ich paktem na rzecz zrównoważonego rozwoju i 
zatrudnienia, który zapewni zatrudnienie, wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu i 
ochronę środowiska; podkreśla, że w ten sposób UE i państwa członkowskie osiągną 
niezbędne pole manewru na rzecz propagowania inwestycji publicznych, finansowania 
usług publicznych i ich funkcji społecznych, pobudzenia działalności gospodarczej, w 
szczególności w sektorach produkcji, oraz umożliwią własność publiczną i publiczną 
kontrolę nad strategicznymi sektorami gospodarki; podkreśla ponadto, że działanie takie 
sprawi, że po dopuszczanej teraz przez UE „elastyczności” nie zostanie wprowadzona 
polityka oszczędności, która zubaża znaczne części społeczeństw, jak stało się to w 
wyniku kryzysu w 2008 r.;

25. wzywa do renegocjacji warunków, terminów zapadalności, odsetek i kwot długu 
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publicznego, co pozwoli na reorientację środków z obsługi zadłużenia na pilne potrzeby 
gospodarcze i społeczne w państwach członkowskich;

26. wzywa Komisję do przyjęcia środków mających na celu zminimalizowanie skutków 
ubocznych koniecznego złagodzenia zasad pomocy państwa, które najprawdopodobniej 
zwiększy przepaść między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami;

27. podkreśla, że dostęp do wszelkich funduszy naprawczych musi być zgodny z zasadą 
państwa prawa, z określonym w porozumieniu paryskim celem przewidującym 
ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5°C, z celami w zakresie redukcji emisji do 
2030 r., z celami społecznymi, takimi jak ograniczanie ubóstwa i nierówności w 
dochodach oraz zwalczanie uchylania się od opodatkowania, agresywnego planowania 
podatkowego, unikania opodatkowania i prania pieniędzy;

28. wzywa Komisję, aby – w celu zwalczania gospodarczych i społecznych skutków 
pandemii – wyłączyła spółki offshore i przedsiębiorstwa zamieszane w uchylanie się od 
opodatkowania, unikanie opodatkowania lub oszustwa podatkowe z programów EBI 
oraz z innych form pomocy publicznej związanej z COVID-19, w szczególności z 
funduszu SURE na rzecz walki z bezrobociem;

29. uważa, że mechanizm opodatkowania emisji dwutlenku węgla na granicach UE, który 
skutecznie opodatkowuje dodatkowe emisje dwutlenku węgla powstałe w wyniku 
produkcji poza UE i transport do UE, powinien zostać połączony z transferem 
technologii środowiskowych dzięki udzielaniu bezpłatnych licencji krajom 
rozwijającym się;

30. podkreśla, że pracownicy nie powinni w żadnym wypadku płacić za ten kryzys; wzywa 
instytucje UE i państwa członkowskie, aby finansowały działania naprawcze z 
podatków proporcjonalnych do bogactwa i dochodów, by zaproponowały ambitny 
podatek od majątku, by ustanowiły efektywny i proporcjonalny podatek dochodowy od 
osób prawnych, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw w sektorze finansowym, które 
czerpią korzyści z transakcji krótkoterminowych i spekulacyjnych, a także by wspierały 
podatek od transakcji finansowych („podatek Tobina”);

31. wzywa instytucje UE i państwa członkowskie, aby przyjęły środki mające na celu 
ochronę miejsc pracy i wynagrodzenia milionów pracowników dotkniętych kryzysem 
oraz by zagwarantowały ochronę zdrowia i warunków pracy osób uznanych za 
niezbędne w czasie kryzysu, także przez udzielenie im wsparcia finansowego;

32. wzywa Komisję, państwa członkowskie i regiony, aby finansowały projekty 
transgraniczne w celu wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego za pomocą 
funduszy europejskiej współpracy terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
projektów na małą skalę, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla obszarów 
transgranicznych i euroregionów, oraz przez ułatwianie transgranicznej mobilności 
pracowników, jeżeli pozwalają na to warunki w zakresie ochrony zdrowia, w tym dzięki 
propagowaniu zasady równych szans oraz dostosowaniu ram administracyjnych, 
społecznych i regulacyjnych;

33. nalega, aby w planie naprawy i w zmienionym wniosku w sprawie WRF zapewniono 
środki przeznaczone na równouprawnienie płci, prawa kobiet, w tym prawa w zakresie 
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zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, prawa człowieka i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego w celu zapewnienia ciągłości programów i uwzględnienia problemu 
nieproporcjonalnego wpływu kryzysu na kobiety, dziewczęta i grupy marginalizowane;

34. wzywa do podjęcia kroków gwarantujących, że reakcje na kryzys, które pojawią się w 
następstwie obecnej pandemii, nie spowodują, iż grupy najbardziej zagrożone 
ubóstwem i już zmarginalizowane, w tym mniejszości i osoby wywodzące się ze 
środowisk migracyjnych, zostaną pozostawione samym sobie; wzywa do przyjęcia 
zmienionego wniosku w sprawie WRF i planu naprawy w celu zapewnienia 
odpowiednich i bezpośrednich inwestycji organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, 
w tym organizacjom prowadzonym przez migrantów i mniejszości; wzywa też do 
skupienia się na organizacjach wspierających społeczności zmarginalizowane oraz do 
wzmocnienia ich pozycji, dzięki czemu będą docierały do większej liczby osób; apeluje, 
aby w nowych WRF zagwarantowano, że przewidziane w ramach proponowanego 
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji środki na przyjmowanie migrantów i uchodźców 
oraz ich wczesną integrację nie zostaną zmniejszone oraz że grupy te kwalifikują się do 
odpowiedniego wsparcia niezależnie od ich statusu imigracyjnego;

35. podkreśla, że Parlament jest jedyną demokratycznie wybieraną instytucją w UE; 
ubolewa z powodu oznak wskazujących na osłabianie jego wiodącej roli w 
negocjacjach w sprawie WRF na lata 2021–2027 i planu naprawy gospodarczej; 
podkreśla, że pakiet naprawczy powinien być solidny i zintegrowany z nowymi, 
ambitnymi i zmienionymi WRF; wzywa Komisję i Radę, aby przestrzegały prerogatyw 
Parlamentu jako współprawodawcy oraz by pracowały w pełni przejrzyście; podkreśla, 
że uniemożliwi to Komisji i Radzie Europejskiej postawienie Parlamentu w sytuacji 
„wszystko albo nic”; podkreśla, że wszystkie środki wdrożone przez Komisję muszą 
podlegać kontroli parlamentarnej; wzywa do unieważnienia decyzji odsuwających 
Parlament na boczny tor;

°

° °

36. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 
Radzie, Komisji, Europejskiemu Bankowi Centralnemu oraz rządom, parlamentom i 
partnerom społecznym państw członkowskich.


