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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie konkluzji z nadzwyczajnego 
posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.
(2020/2732(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 225, 295, 310, 311, 312, 323 i 324 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) oraz art. 2, 3 i 15 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 2 maja 2018 r. oraz zmieniony wniosek Komisji 
z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy 
finansowe (WRF) na lata 2021–2027 (COM(2018)0322),

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 2 maja 2018 r. oraz zmieniony wniosek z dnia 
28 maja 2020 r. dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie systemu zasobów własnych 
Unii Europejskiej (COM(2018)0325),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 maja 2020 r. pt. „Budżet UE napędza plan 
odbudowy Europy” (COM(2020)0442) oraz towarzyszące mu rozporządzenia, decyzje i 
teksty prawne związane z WRF, zasobami własnymi i planem odbudowy,

– uwzględniając letnią europejską prognozę gospodarczą Komisji z 7 lipca 2020 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej przyjęte 21 lipca 2020 r.,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

1. przyjmuje do wiadomości wyniki posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 
oraz konkluzje przyjęte przez szefów państw i rządów; z zadowoleniem przyjmuje 
ponadto, że szefowie państw i rządów przyjęli instrument na rzecz odbudowy mający 
pobudzić gospodarkę, zgodnie z propozycją Parlamentu Europejskiego z maja; wyraża 
poparcie dla podejścia przyjętego przez Radę Europejską, które nie wykroczyło poza 
postanowienia traktatów; jest przekonany, że ogólny pakiet zapewnia impuls 
inwestycyjny, między innymi dzięki przyciąganiu inwestycji prywatnych, co pomoże 
państwom członkowskim przezwyciężyć oczekiwane poważne i długotrwałe skutki 
obecnego kryzysu; podkreśla, że pakiet na rzecz odbudowy odegra ważną rolę w 
trwającej transformacji naszych gospodarek dzięki łączeniu inwestycji strategicznych w 
celu wsparcia MŚP i przemysłu europejskiego oraz zwiększy możliwości zatrudnienia i 
rozwoju umiejętności w celu złagodzenia wpływu kryzysu na pracowników, 
konsumentów i rodziny; uważa za istotne, że w pakiecie zajęto się problemem 
nierówności społecznych i gospodarczych oraz potrzebami osób najbardziej dotkniętych 
kryzysem;

2. wyraża wątpliwości co do uwzględnienia powiązań z celami dotyczącymi klimatu, które 
mogą być zbyt ambitne i mogą ograniczać zdolność państw członkowskich do 
wspierania zatrudnienia i wzmocnienia krajowej bazy przemysłowej;
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3. zobowiązuje się do konstruktywnych i perspektywicznych negocjacji z Radą i Komisją 
w oparciu o ich stanowiska; wyraża gotowość do przyspieszenia negocjacji, aby 
zapewnić pozytywny i konstruktywny wynik w czasie umożliwiającym wdrażanie od 
początku 2021 r.;

4. zauważa, że kryzys wywołany COVID-19 ma bardzo odmienne następstwa dla 
gospodarek państw członkowskich, gdyż możliwości reagowania na kryzys 
gospodarczy są bardzo niejednorodne; podkreśla, że wiele państw członkowskich, które 
najdotkliwiej dotyka kryzys zdrowotny, najbardziej ucierpią także pod względem 
gospodarczym; wyraża zaniepokojenie, że asymetryczne reakcje państw członkowskich 
w sferze gospodarki mogą doprowadzić do nowego kryzysu finansowego i 
zadłużeniowego, mogą zagrozić działaniom UE na rzecz konwergencji i spowodować 
zakłócenia na jednolitym rynku;

5. wyraża zaniepokojenie, że środki uzgodnione w pakiecie na rzecz odbudowy nie będą 
dostępne natychmiast; uważa za niezwykle godne ubolewania, że środki przeznaczone 
na reakcję na pandemię COVID-19 będą dostępne dopiero wiosną 2021 r., tj. około 12 
miesięcy po apogeum kryzysu w wielu państwach członkowskich;

6. podkreśla, że programy finansowane za pośrednictwem Instrumentu Unii Europejskiej 
na rzecz Odbudowy (NGEU) powinny być spójne i w pełni zgodne z zobowiązaniami i 
priorytetami UE; zauważa, że pandemia koronawirusa radykalnie zmieniła stan 
finansów publicznych i prywatnych, co będzie wymagało od Komisji ponownej 
wszechstronnej analizy priorytetów politycznych, w tym wprowadzenia „testu 
odbudowy” i zawieszenia wszystkich działań planowanych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, aby zmniejszyć obciążenia administracyjne i regulacyjne oraz umożliwić 
podjęcie wszelkich niezbędnych środków wspierających przedsiębiorstwa i przemysł na 
szczeblu europejskim i krajowym;

7. uważa, że reformy i inwestycje finansowane w związku z odbudową mogą służyć 
osiągnięciu konkurencyjności i perspektywicznych celów, takich jak badania naukowe, 
cyfryzacja i wsparcie dla MŚP, ale również mogą promować przedsiębiorczość i 
zmniejszać uzależnienie energetyczne od państw trzecich, przy czym głównym celem 
jest pobudzanie i zachęcanie do tworzenia silnych, konkurencyjnych gospodarek we 
wszystkich państwach członkowskich, co doprowadzi do wzrostu zatrudnienia i wzrostu 
gospodarczego; podkreśla, że państwa członkowskie są najbardziej kompetentne, by 
wskazać projekty i inwestycje, które mogą przynieść wartość dodaną dzięki 
wykorzystaniu funduszy na rzecz odbudowy;

8. uważa, że Parlament jako jeden z organów władzy budżetowej i ze względu na 
znaczenie przejrzystości, demokracji i odpowiedzialności musi być w pełni 
zaangażowany w tworzenie i wdrażanie instrumentu na rzecz odbudowy oraz operacji 
zaciągania i udzielania pożyczek, ponieważ są to podstawowe operacje budżetowe; 
uważa, że środki finansowe powinny być szybko rozdzielane, aby wesprzeć pilnie 
potrzebny proces odbudowy i zapewnić synchronizację programów finansowanych z 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności z istniejącymi funduszami 
UE i celami, które stanowią rzeczywistą europejską wartość dodaną; uważa, że trzeba 
zagwarantować demokratyczną kontrolę ex-post sprawowaną przez Parlament w 
zakresie tworzenia i wdrażania instrumentu na rzecz odbudowy oraz operacji zaciągania 
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i udzielania pożyczek, a także że musi iść ona w parze z niezbędną przejrzystością, 
informacjami i rozliczalnością wobec obywateli;

9. wzywa Komisję, by unikała nierealistycznych oczekiwań lub prognoz stopy zwrotu z 
projektów oraz by zastosowała lepsze wskaźniki wydajności, które lepiej odzwierciedlą 
wyniki projektów, by umożliwić lepszą ocenę ich opłacalności;

10. popiera wykorzystanie podejścia międzyrządowego do skutecznego i wydajnego 
przezwyciężania podziałów, przez wykazanie wartości znalezienia wspólnego podejścia 
we wszystkich państwach członkowskich, opartego na poszanowaniu państw 
narodowych; podkreśla, że ostateczne porozumienie musi zaspokajać potrzeby 
obywateli europejskich;

11. podkreśla, że WRF na lata 2021–2027 można jeszcze udoskonalić, zwłaszcza jeśli 
chodzi o programy przyszłościowe; podkreśla potrzebę rzeczywistych negocjacji 
politycznych i porozumienia jakościowego;

12. wyraża zaniepokojenie, że długoterminowej rentowności WRF i ich programów może 
zagrozić krótkoterminowe podejście skupione głównie na kompromisach dotyczących 
finansowania odbudowy; uważa, że nie można strukturalnie zmniejszać przydziału 
środków na politykę spójności, będącą kluczowym elementem wsparcia rozwoju 
gospodarczego państw członkowskich;

13. ubolewa, że podejmując decyzje o cięciach środków na wspólną politykę rolną (WPR), 
nie uznano jej strategicznego znaczenia; podkreśla, że zmniejszenie budżetu WPR jest 
sprzeczne z apelem Parlamentu Europejskiego o utrzymanie i ustabilizowanie budżetu 
WPR w ujęciu realnym; przypomina, że cięcia w finansowaniu zmniejszą zdolność 
rolników do wspierania stabilności rynków rolno-spożywczych w UE oraz innych 
celów politycznych;

14. podkreśla, że negocjacje międzyinstytucjonalne powinny obejmować dane liczbowe 
dotyczące poszczególnych działów i programów WRF i NGEU; podkreśla, że obecnie 
niektórym programom przewodnim grozi natychmiastowe obniżenie środków na 2021 
r. w stosunku do roku 2020; zwraca ponadto uwagę, że począwszy od 2024 r. łączna 
wysokość budżetu UE może spaść znacznie poniżej obecnego poziomu, co będzie 
sprzeczne z zobowiązaniami i priorytetami UE oraz zagrozi ich realizacji, zwłaszcza 
jeśli chodzi o agendę cyfrową, wsparcie dla transformacji gospodarczej i 
konkurencyjnego jednolitego rynku, wspieranie zdolności obronnych, wspieranie 
zatrudnienia oraz program geopolityczny;

15. podkreśla, że wszystkie spłaty dotyczące NGEU (kapitał i odsetki) powinny być 
zliczane poza pułapami WRF i ujmowane w „nadzwyczajnym i tymczasowym wzroście 
pułapów zasobów własnych”, zgodnie z art. 3 lit. c) decyzji Rady w sprawie systemu 
zasobów własnych Unii Europejskiej [COM(2020)0445 – 2018/0135 (CNS)];

16. zwraca uwagę, że Komisja i Rada w dużym stopniu skorzystały z ograniczonej 
elastyczności uzgodnionej podczas poprzednich negocjacji w sprawie WRF, by stawić 
czoła bezprecedensowym lub nieprzewidzianym kryzysom w całym okresie 
finansowania; nalega zatem, by zwiększyć elastyczność przynajmniej do poziomu 
zaproponowanego przez Komisję oraz obliczać ją poza pułapami WRF zarówno w 
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środkach na zobowiązania, jak i w środkach na płatności;

17. przypomina o porozumieniu osiągniętym przez głowy państw i szefów rządów w 
sprawie zasobów własnych; zauważa, że Komisja przedstawiła we wniosku w sprawie 
WRF nowe propozycje dotyczące zasobów własnych; wzywa Komisję, aby nie 
apelowała o przyznanie UE uprawnień do podnoszenia podatków ani nie dążyła do 
wprowadzenia kolejnych zasobów własnych powiązanych z celami środowiskowymi; 
podkreśla, że wkłady krajowe brutto oparte na DNB to niezawodne, stabilne i uczciwe 
źródło dochodów do budżetu UE, bardzo silnie popierane przez zdecydowaną 
większość państw członkowskich, oraz uważa, że zasoby własne powinny być 
ujmowane jasno i jednolicie w budżetach krajowych, aby zapewnić przejrzystość i 
porównywalność dochodów UE;

18. deklaruje w związku z tym gotowość do przyspieszenia przyjmowania programów 
WRF na lata 2021–2027 oraz planu odbudowy, aby zapewnić sprawne rozpoczęcie 
realizacji od 1 stycznia 2021 r., pod warunkiem że wspomniane wyżej ulepszenia 
zostaną w wystarczającym stopniu uzgodnione;

19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Radzie Europejskiej i Komisji.


