
RE\1220764PL.docx PE661.563v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Dokument z posiedzenia

B9-0429/2020

14.12.2020

PROJEKT REZOLUCJI
złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu

w sprawie wieloletnich ram finansowych, zasady warunkowości 
praworządnościowej i pakietu dotyczącego zasobów własnych
(2020/2923(RSP))

Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Ryszard 
Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Zdzisław 
Krasnodębski, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Anna Fotyga, 
Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Krzysztof 
Jurgiel, Cristian Terheş, Tomasz Piotr Poręba
w imieniu grupy ECR



PE661.563v01-00 2/3 RE\1220764PL.docx

PL

B9-0429/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletnich ram finansowych, zasady 
warunkowości praworządnościowej i pakietu dotyczącego zasobów własnych
(2020/2923(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 2, 14, 15, 16 i 17 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 295, 
310, 311, 312 i 322 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając porozumienie polityczne osiągnięte 5 listopada 2020 r. w sprawie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ogólnym systemie warunkowości w 
celu ochrony budżetu Unii (rozporządzenie w sprawie praworządności),

– uwzględniając porozumienia polityczne, w tym wspólne i jednostronne oświadczenia, 
osiągnięte 10 listopada 2020 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–
2027 („WRF”), porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w 
kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami, a także w sprawie nowych 
zasobów własnych, w tym harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych 
(„porozumienie międzyinstytucjonalne”) i rozporządzenia w sprawie unijnego 
Instrumentu na rzecz Odbudowy („EURI”),

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

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej przyjęte 11 grudnia 2020 r.,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 pochłonęła tysiące ofiar w Europie i na 
świecie i doprowadziła do bezprecedensowego kryzysu, który ma katastrofalne skutki 
dla ludzi, pracowników i przedsiębiorstw, w związku z czym wymaga 
bezprecedensowej reakcji, zwłaszcza po drugiej fali COVID-19;

B. mając na uwadze, że wszystkie zaangażowane instytucje europejskie podejmują stałe 
wysiłki na rzecz zakończenia negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych, 
porozumienia międzyinstytucjonalnego, EURI i rozporządzenia w sprawie 
praworządności, aby zapewnić terminowe przyjęcie i wdrożenie;

1. z zadowoleniem przyjmuje porozumienia polityczne, w tym wspólne i jednostronne 
oświadczenia, jakie osiągnięto 10 listopada w sprawie WRF, porozumienia 
międzyinstytucjonalnego i EURI; podkreśla, że porozumienia polityczne obejmują 
między innymi następujące postanowienia:

 bezprecedensowy pakiet o wartości 1,8 bln EUR obejmujący plan naprawy (750 
mld EUR);

 dodatkowe środki w wysokości 16 mld EUR w WRF na lata 2021–2027 
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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);

 orientacyjny plan działania na rzecz wprowadzenia nowych zasobów własnych, 
począwszy od 2021 r.;

 zwiększenie roli Parlamentu Europejskiego jako władzy budżetowej, zwłaszcza 
w przypadku utworzenia nowego instrumentu na podstawie art. 122 TFUE;

2. jednak w dalszym ciągu negatywnie ocenia projekt rozporządzenia w sprawie ogólnego 
systemu warunkowości w celu ochrony budżetu Unii; podkreśla, że warunki 
wydatkowania funduszy UE muszą opierać się na obiektywnych, konkretnych, 
wymiernych i adekwatnych kryteriach, które nie pozwalają na instrumentalizację 
polityczną i niepewność; wyraża zaniepokojenie kwestią zgodności rozporządzenia w 
sprawie ogólnego systemu warunkowości z traktatami; podkreśla konieczność ustalenia 
przez Trybunał Sprawiedliwości, czy rozporządzenie to jest zgodne z prawem UE;

3. zdecydowanie wzywa Komisję Europejską do przestrzegania konkluzji Rady z 10 i 11 
grudnia 2020 r. i zobowiązania się do ich poszanowania, w szczególności wyjaśnień i 
zapewnień interpretacyjnych projektu rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu 
warunkowości w zakresie ochrony budżetu Unii, a Komisję Europejską do 
przestrzegania wspólnej wykładni niniejszych konkluzji w odniesieniu do tego, jak 
rozporządzenie będzie stosowane w praktyce;

4. uważa, że plan naprawy gospodarczej stanowi bodziec inwestycyjny, który pomoże 
państwom członkowskim w zwalczaniu spodziewanych głębokich i długotrwałych 
skutków obecnego kryzysu; podkreśla, że plan ten będzie miał zasadnicze znaczenie dla 
bieżących wysiłków na rzecz przekształcenia naszych gospodarek, wspierania MŚP i 
przemysłu europejskiego oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia i 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;

5. wyraża zaniepokojenie, że długoterminowej rentowności WRF i ich programów może 
zagrozić krótkoterminowe podejście skupione głównie na kompromisach dotyczących 
finansowania odbudowy;

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


