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Poprawka 12
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Projekt rezolucji B9-0428/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027, porozumienie międzyinstytucjonalne, 
Instrument UE na rzecz Odbudowy oraz rozporządzenie w sprawie praworządności

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienia polityczne, w tym wspólne i 
jednostronne oświadczenia, do jakich 
doszli współprawodawcy – 5 listopada 
odnośnie do rozporządzenia w sprawie 
praworządności oraz 10 listopada w 
sprawie WRF, porozumienia 
międzyinstytucjonalnego i Next Generation 
EU; podkreśla, że te historyczne 
porozumienia polityczne obejmują między 
innymi następujące postanowienia:

• bezprecedensowy pakiet o 
wartości 1,8 bln EUR składający 
się z WRF na lata 2021–2027 
(kwota 1074 mld EUR rosnąca 
stopniowo do 1085 mld EUR) w 
połączeniu z Instrumentem na rzecz 
Odbudowy (750 mld EUR);

• dodatkowe środki w 
wysokości 16 mld EUR w WRF na 
lata 2021–2027 przeznaczone na 
sztandarowe programy UE 
określone przez PE (EU4Health, 
„Horyzont Europa”, Erasmus+, 
Fundusz Zintegrowanego 
Zarządzania Granicami, Frontex, 
InvestEU, „Prawa i Wartości”, 
„Kreatywna Europa”, pomoc 
humanitarna i ISWMR) oraz w celu 
wzmocnienia reakcji budżetowej na 
nieprzewidziane wydarzenia;

• prawnie wiążący 

1. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienia polityczne, w tym wspólne i 
jednostronne oświadczenia, do jakich 
doszli współprawodawcy – 5 listopada 
odnośnie do rozporządzenia w sprawie 
praworządności oraz 10 listopada w 
sprawie WRF, porozumienia 
międzyinstytucjonalnego i Next Generation 
EU; podkreśla, że te historyczne 
porozumienia polityczne obejmują między 
innymi następujące postanowienia:

• bezprecedensowy pakiet o 
wartości 1,8 bln EUR składający 
się z WRF na lata 2021–2027 
(kwota 1074 mld EUR rosnąca 
stopniowo do 1085 mld EUR) w 
połączeniu z finansowanym 
długiem Instrumentem na rzecz 
Odbudowy (750 mld EUR);

• dodatkowe środki w 
wysokości 16 mld EUR w WRF na 
lata 2021–2027 przeznaczone na 
sztandarowe programy UE 
określone przez PE (EU4Health, 
„Horyzont Europa”, Erasmus+, 
Fundusz Zintegrowanego 
Zarządzania Granicami, Frontex, 
InvestEU, „Prawa i Wartości”, 
„Kreatywna Europa”, pomoc 
humanitarna i ISWMR) oraz w celu 
wzmocnienia reakcji budżetowej na 
nieprzewidziane wydarzenia;
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harmonogram wprowadzania 
nowych zasobów własnych w 
trakcie kolejnych WRF, które 
powinny być co najmniej 
wystarczające do pokrycia 
przyszłych kosztów spłaty (kapitału 
i odsetek) Instrumentu UE na rzecz 
Odbudowy;

• prawnie wiążący minimalny 
udział wydatków związanych z 
klimatem wynoszący co najmniej 
30 % WRF i Next Generation EU 
oraz wydatków związanych z 
różnorodnością biologiczną w 
wysokości 7,5 % WRF w 2024 r. i 
10 % począwszy od 2026 r.;

• elementy służące 
monitorowaniu wydatków na 
równouprawnienie płci i 
uwzględnianie aspektu płci;

• wzmocnienie roli 
Parlamentu Europejskiego jako 
władzy budżetowej w [zarządzaniu] 
Instrumentem UE na rzecz 
Odbudowy i zewnętrznymi 
dochodami przeznaczonymi na 
określony cel, a także w 
ustanawianiu przyszłych 
instrumentów nadzwyczajnych w 
oparciu o art. 122 TFUE;

• skuteczne funkcjonowanie 
warunkowości związanej z 
praworządnością;

• prawnie wiążący 
harmonogram wprowadzania 
nowych zasobów własnych w 
trakcie kolejnych WRF, które 
powinny być co najmniej 
wystarczające do pokrycia 
przyszłych kosztów spłaty (kapitału 
i odsetek) Instrumentu UE na rzecz 
Odbudowy;

• prawnie wiążący minimalny 
udział wydatków związanych z 
klimatem wynoszący co najmniej 
30 % WRF i Next Generation EU 
oraz wydatków związanych z 
różnorodnością biologiczną w 
wysokości 7,5 % WRF w 2024 r. i 
10 % począwszy od 2026 r.;

• elementy służące 
monitorowaniu wydatków na 
równouprawnienie płci i 
uwzględnianie aspektu płci;

• wzmocnienie roli 
Parlamentu Europejskiego jako 
władzy budżetowej w [zarządzaniu] 
Instrumentem UE na rzecz 
Odbudowy i zewnętrznymi 
dochodami przeznaczonymi na 
określony cel, a także w 
ustanawianiu przyszłych 
instrumentów nadzwyczajnych w 
oparciu o art. 122 TFUE;

• skuteczne funkcjonowanie 
warunkowości związanej z 
praworządnością;
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