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Projekt rezolucji 

Ustęp 56 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  56a. uważa, że skuteczna walka z 

korupcją i uchylaniem się od 

opodatkowania stosowanym przez 

wielonarodowe korporacje i najbogatsze 

osoby prywatne umożliwiłaby zwrot do 

budżetów krajowych państw 

członkowskich kwoty szacowanej przez 

Komisję na 1 bln EUR rocznie; zauważa, 

że w tej dziedzinie istnieje prawdziwy 

deficyt działań ze strony UE; 

Or. en 
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Ustęp 59 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

59. w związku z tym przypomina, że od 

dawna stoi na stanowisku, iż do budżetu 

Unii należy włączyć Europejski Fundusz 

Rozwoju oraz inne instrumenty nieobjęte 

WRF w celu zwiększenia jego legitymacji, 

jak również efektywności i skuteczności 

unijnej polityki rozwoju; podkreśla jednak, 

że odpowiednie pule środków finansowych 

powinny zostać dodane do uzgodnionych 

pułapów WRF, tak aby włączenie tych 

instrumentów do budżetu nie miało 

negatywnego wpływu ani na ich 

finansowanie, ani na inne polityki i 

programy UE; zasadniczo z zadowoleniem 

przyjmuje propozycję włączenia 

Europejskiego Mechanizmu Stabilności 

do finansów Unii Europejskiej w postaci 

Europejskiego Funduszu Walutowego, 

bez uszczerbku dla jego przyszłego 

kształtu; 

59. w związku z tym przypomina, że od 

dawna stoi na stanowisku, iż do budżetu 

Unii należy włączyć Europejski Fundusz 

Rozwoju oraz inne instrumenty nieobjęte 

WRF w celu zwiększenia jego legitymacji, 

jak również efektywności i skuteczności 

unijnej polityki rozwoju; podkreśla jednak, 

że odpowiednie pule środków finansowych 

powinny zostać dodane do uzgodnionych 

pułapów WRF, tak aby włączenie tych 

instrumentów do budżetu nie miało 

negatywnego wpływu ani na ich 

finansowanie, ani na inne polityki i 

programy UE; 

Or. en 

 

 


