
 

Biuletyn, sesja plenarna 27 maja 2020 , Bruksela
 
Przewodnicząca Komisji przedstawi pakiet odbudowy gospodarczej
podczas nadzwyczajnej sesji plenarnej 
Przewodnicząca von der Leyen przedstawi, na posiedzeniu plenarnym w środę o
13.30, poprawki do wieloletniego budżetu UE oraz plan odbudowy gospodarki,
następnie odbędzie się debata.
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Przewodnicząca Komisji przedstawi pakiet
odbudowy gospodarczej podczas nadzwyczajnej
sesji plenarnej
 
Przewodnicząca von der Leyen przedstawi, na posiedzeniu
plenarnym w środę o 13.30, poprawki do wieloletniego
budżetu UE oraz plan odbudowy gospodarki, następnie
odbędzie się debata.
 
W związku z kryzysem COVID-19 Parlament, w rezolucjach przyjętych 17 kwietnia oraz 15
maja, zwrócił się o dokonanie znaczącego przeglądu ram budżetowych UE na lata 2021-2027,
w tym funduszu odbudowy gospodarczej.
 
Aby pobudzić ożywienie gospodarcze i społeczne, posłowie domagają się solidnego pakietu o
wartości około 2 bilionów euro, który zostanie osadzony w wieloletnich ramach finansowych
(WRF),  ale  nie  spowoduje  ich  zmniejszenia.  Nowy  siedmioletni  budżet  musi  pokrywać
najpilniejsze potrzeby obywateli i mieć na celu spójność społeczną i zrównoważony rozwój
gospodarczy w UE w oparciu o przejście na technologie cyfrowe i cele ekologiczne.
 
Aby uzyskać poparcie Parlamentu, nowy plan naprawy gospodarczej powinien być finansowany
z obligacji  naprawczych wspieranych przez budżet UE i unikać inżynierii  finansowej, która
umożliwiałaby obejście demokratycznego nadzoru.
 
Zespół negocjacyjny PE ds. kolejnego wieloletniego budżetu UE oraz reformy zasobów
własnych
 
Johan Van Overtveldt (ECR, BE), Przewodniczący parlamentarnej komisji budżetowej
 
Jan Olbrycht (EPP, PL), współsprawozdawca WRF
 
Margarida Marques (S&D, PT), współsprawozdawca WRF
 
José Manuel Fernandes (EPP, PT), współsprawozdawca reforma zasobów własnych
 
Valérie Hayer (RENEW, FR), współsprawozdawca reforma zasobów własnych
 
Rasmus Andresen (Greens/EFA, DE)
 
Śledź ich na twitterze: https://twitter.com/EP_Budgets/lists/mff-negotiation-team
 
Kolejne kroki
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Parlament i Rada omówią nowe wnioski i zdecydują o ich ostatecznym kształcie w ramach
zbliżających się negocjacji.
 
Ponieważ osiągnięcie porozumienia w sprawie nowych WRF może potrwać kilka miesięcy,
Parlament  wezwał  Komisję  do  przedłożenia  planu  awaryjnego,  aby  umożliwić  sprawne
rozpoczęcie  finansowe  programów  UE  w  2021  roku.
 
Debata: środa, 27 maja
 
Procedura: Debata z udziałem Komisji Europejskiej i Rady, poprzedzona prezentacją Komisji
Europejskiej 
 
Konferencja prasowa Przewodniczącego PE Davida Sassoliego o 17.00. Tematy: WRF, Plan
odbudowy oraz zbliżająca się niemiecka prezydencja w Radzie 
 
Więcej informacji
Rezolucja Parlamentu w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych i pakietu odbudowy
gospodarczej (15.05.2020)
Komunikat prasowy: Przewodniczący PE David Sassoli wzywa instytucje i rządy do szybkiego
działania i ambicji (15.05.2020)
Komunikat prasowy: Przewodniczący PE David Sassoli -  oszczędne państwa członkowskie
powinny być świadome wyzwań stojących przed nami (25.05.2020)
Pytania i odpowiedzi na temat długoterminowego budżetu Unii Europejskiej (wieloletnie ramy
finansowe, WRF)
Briefingi Biura Analiz PE i noty informacyjne na temat WRF i związanych z nimi wniosków

Posiedzenie plenarne

PL Dział Prasowy, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Parlament Europejski & Rzecznik Prasowy: Jaume Duch Guillot
Numer centrali prasowej (32-2) 28 33000

3 I 3

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200512IPR78918/wieloletni-budzet-ue-parlament-wzywa-do-zabezpieczenia-beneficjentow
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200525IPR79714
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/reakcja-ue-na-koronawirusa/20200512IPR78912/parlament-ue-27-potrzebuje-EU2-bln-na-odbudowe-gospodarki-po-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/reakcja-ue-na-koronawirusa/20200512IPR78912/parlament-ue-27-potrzebuje-EU2-bln-na-odbudowe-gospodarki-po-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/call-to-institutions-and-governments-act-fast-and-be-ambitious
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/call-to-institutions-and-governments-act-fast-and-be-ambitious
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-frugal-four-must-be-aware-of-the-seriousness-of-challenges-we-face
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-frugal-four-must-be-aware-of-the-seriousness-of-challenges-we-face
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200115IPR70326/pytania-i-odpowiedzi-na-temat-dlugoterminowego-budzetu-unii-europejskiej
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https://epthinktank.eu/2018/09/24/post-2020-multiannual-financial-framework/

