
AL\1218699PL.docx PE660.326v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Budżetowa
Przewodniczący

19.11.2020

Sz. Pan Antonio Tajani
Przewodniczący
Komisja Spraw Konstytucyjnych
BRUKSELA

Przedmiot: Opinia w sprawie wniosku dotyczącego Porozumienia międzyinstytucjonalnego 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny 
budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania 
finansami (COM(2020)0444 – C9-0155/2020 – 2018/2070(ACI))

Szanowny Panie Przewodniczący!

W procedurze wskazanej w przedmiocie tego pisma zwrócono się do Komisji Budżetowej 
o wydanie opinii na użytek komisji, której Pan przewodniczy. 

Na podstawie wniosków Komisji i stanowisk wyrażonych przez Parlament i Radę zespół 
negocjacyjny Komisji Budżetowej ds. WRF i zasobów własnych w okresie od 27 sierpnia do 
10 listopada 2020 r. wynegocjował z przedstawicielami Rady i Komisji nowe porozumienie 
międzyinstytucjonalne w dziedzinie budżetu będące częścią pakietu obejmującego wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027, zasoby własne i Europejski Instrument na rzecz 
Odbudowy – Next Generation EU. Niniejszym przekazuję Panu to porozumienie 
międzyinstytucjonalne do zatwierdzenia przez Parlament.

Ze względu na pilny charakter sprawy w poniedziałek 16 listopada koordynatorzy komisji 
Budżetowej w drodze procedury pisemnej postanowili przesłać opinię w formie pisma.
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Komisja Budżetowa rozpatrzyła tę sprawę podczas głosowania 19 listopada 2020 r. Podczas 
tego głosowania1 postanowiła zwrócić się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o zatwierdzenie zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego, 
o którym mowa, i uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji przedstawionych 
poniżej wskazówek.

Z wyrazami szacunku

Johan Van Overtveldt

Do wiadomości:
Członkowie zespołu negocjacyjnego ds. WRF i zasobów własnych:
Jan OLBRYCHT, współsprawozdawca ds. WRF
Margarida MARQUES, współsprawozdawczyni ds. WRF
José Manuel FERNANDES, współsprawozdawca ds. zasobów własnych
Valérie HAYER, współsprawozdawczyni ds. zasobów własnych
Rasmus ANDRESEN, poseł 

1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Janusz Lewandowski (wiceprzewodniczący), Olivier Chastel 
(wiceprzewodniczący), Niclas Herbst (wiceprzewodniczący), Margarida Marques 
(wiceprzewodnicząca / współsprawozdawczyni komisji opiniodawczej), Jan Olbrycht (współsprawozdawca 
komisji opiniodawczej), Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Lefteris Christoforou, David 
Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Gheorghe Vlad, Valentino Grant, 
Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Monika Hohlmeier, Mislav 
Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Silvia Modig, Siegfried 
Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae 
Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig. 
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WSKAZÓWKI

A. mając na uwadze, że 10 listopada 2020 r. przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji osiągnęli ogólne porozumienie polityczne w sprawie wieloletnich ram 
finansowych (WRF) na lata 2021–2027, zasobów własnych i Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Odbudowy; mając na uwadze, że to porozumienie polityczne 
zawiera przedłużone porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny 
budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami 
oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym harmonogramu wprowadzania 
nowych zasobów własnych;

B. mając na uwadze, że porozumienie międzyinstytucjonalne po raz pierwszy zawiera 
przepisy dotyczące zasobów własnych, mianowicie nowy załącznik określający 
harmonogram wprowadzania nowych zasobów własnych w okresie obowiązywania 
wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027, które wystarczą na pokrycie odsetek 
i kosztów spłaty Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy (Next Generation EU) 
i których wpływy przekraczające potrzeby spłaty będą nadal finansować budżet Unii 
jako dochód ogólny zgodnie z zasadą uniwersalności;

C. mając na uwadze, że porozumienie międzyinstytucjonalne zawiera nową część 
dotyczącą współpracy w odniesieniu do Next Generation EU, która ma zapewnić 
odpowiednie zaangażowanie władzy budżetowej w zarządzanie zewnętrznymi 
dochodami przeznaczonymi na określony cel w Next Generation EU; mając na uwadze, 
że część ta odnosi się do nowej wspólnej deklaracji w sprawie kontroli budżetowej 
nowych wniosków opartych na art. 122 TFUE, które mogą mieć istotny wpływ na 
budżet Unii;

D. mając na uwadze, że porozumienie międzyinstytucjonalne stanowi znaczne 
usprawnienie w odniesieniu do opracowywania i wdrażania metod monitorowania celu 
30 % wydatków na działania związane z klimatem, opracowywania nowego celu WRF 
w zakresie wydatków na różnorodność biologiczną na poziomie 7,5 % od 2024 r. i 10 % 
w 2026 r. i 2027 r. oraz pomiaru wydatków związanych z płcią, w tym propagowaniem 
uwzględniania aspektu płci;

E. mając na uwadze, że porozumienie międzyinstytucjonalne zawiera nową część 
związaną z jakością i porównywalnością danych dotyczących beneficjentów, mającą na 
celu wprowadzenie ustandaryzowanych środków służących gromadzeniu, 
porównywaniu i agregowaniu informacji i danych liczbowych dotyczących 
beneficjentów końcowych finansowania unijnego;  

F. mając na uwadze, że porozumienie międzyinstytucjonalne ma być stosowane 
horyzontalnie i nie uniemożliwia współprawodawcom uzgadniania, w ramach 
konkretnego rozporządzenia, dalszych środków prowadzących do poprawy jakości 
i porównywalności danych, w szczególności w odniesieniu do programów zarządzania 
bezpośredniego, lub dalszego zwiększania zaangażowania władzy budżetowej 
w zarządzanie zewnętrznymi dochodami przeznaczonymi na określony cel;

G. mając na uwadze, że porozumienie międzyinstytucjonalne po raz pierwszy zawiera 
przepisy dotyczące współpracy i dialogu podczas negocjacji w sprawie WRF mające 
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umożliwić zastosowanie wymogów traktatowych w celu podjęcia wszelkich środków 
niezbędnych do ułatwienia przyjęcia WRF oraz promowania konsultacji i zbliżania 
stanowisk w kwestiach budżetowych;

H. mając wreszcie na uwadze, że nowe porozumienie międzyinstytucjonalne gwarantuje 
istniejące przepisy dotyczące uruchamiania instrumentów szczególnych i dalszych 
ukierunkowanych dostosowań w zakresie przejrzystości programowania i prognoz;

1. zatwierdza zawarcie umowy.


