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19.10.2017 B8-0565/1 

Poprawka  1 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

w imieniu Komisji Budżetowej 

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. przypomina, że zgodnie z art. 311 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE) Unia powinna sama 

zapewnić sobie środki niezbędne do 

osiągnięcia jej celów; jest zdania, że 

niedociągnięcia obecnych WRF oraz 

skala nowych priorytetów, jak również 

skutki wyjścia Zjednoczonego Królestwa z 

Unii pozwalają wyciągnąć ten sam 

wniosek: aby móc reagować na przyszłe 

wyzwania, niezbędne jest usunięcie 

pułapu wydatków wynoszącego obecnie 1 

% unijnego dochodu narodowego brutto 
(DNB) i tym samym znaczne zwiększenie 

budżetu unijnego; dlatego też sprzeciwia 

się jakiemukolwiek nominalnemu 

obniżeniu wielkości budżetu UE w 

następnych WRF, i w związku z tym 

uważa, że następne WRF powinny być 

ustalone na poziomie co najmniej 1,23 % 

unijnego DNB; opowiada się za 

przedyskutowaniem tej kwestii przez 

państwa członkowskie; 

4. odrzuca i potępia wszelkie próby 

wykorzystywania wyjścia Zjednoczonego 

Królestwa z UE (brexitu) jako bodźca do 

wzmocnienia budżetu po stronie 

dochodów, co ostatecznie doprowadzi do 

dalszego opodatkowania przedsiębiorstw 

oraz zwiększenia presji podatkowej 

wywieranej na obywateli; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/2 

Poprawka  2 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

w imieniu Komisji Budżetowej 

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. z żalem zauważa, że budżet UE jest 

zasilany głównie ze składek państw 

członkowskich wyliczanych na podstawie 

DNB zamiast, jak przewidują traktaty UE, 

z faktycznych środków własnych; 

podkreśla swoje zaangażowanie w 

gruntowną reformę systemu środków 

własnych UE, opartą na zasadach 

prostoty, sprawiedliwości i przejrzystości 

oraz zgodną z zaleceniami Grupy 

Wysokiego Szczebla ds. Środków 

Własnych; podkreśla, że każdy system 

tego rodzaju powinien zawierać 

zbilansowany koszyk nowych unijnych 

środków własnych zaprojektowanych tak, 

by wspierać cele polityki UE, oraz że 

system ten należy wprowadzać stopniowo, 

dążąc do zapewnienia sprawiedliwszych i 

stabilniejszych finansów UE; zwraca 

ponadto uwagę na fakt, że wystąpienie 

Zjednoczonego Królestwa z Unii stanowi 

dobrą okazję do zniesienia wszelkich 

rabatów; oczekuje, że Komisja przedłoży 

ambitne wnioski ustawodawcze mające 

doprowadzić do powyższego celu, oraz 

wskazuje, że zarówno wydatki, jak i 

przychody w nowych WRF będą 

traktowane jako pojedynczy pakiet w 

nadchodzących negocjacjach; 

5. zauważa, że budżet UE jest 

zasilany głównie ze składek państw 

członkowskich wyliczanych na podstawie 

DNB; podkreśla, że żaden organ 

europejski nie jest uprawniony do 

pobierania podatków w imieniu 

podatników krajowych; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/3 

Poprawka  3 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

w imieniu Komisji Budżetowej 

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. z zadowoleniem odnotowuje, że 

Komisja zamierza zaprojektować przyszły 

budżet UE, przyjmując za podstawę zasady 

unijnej wartości dodanej, z naciskiem na 

wyniki, odpowiedzialność i większą 

elastyczność w stabilnych ramach oraz 

według uproszczonych reguł, co 

przedstawiono w dokumencie 

otwierającym debatę; 

7. odnotowuje, że Komisja zamierza 

zaprojektować przyszły budżet UE, i 

podkreśla konieczność prawidłowej oceny, 

które fundusze mogłyby być lepiej 

zarządzane na szczeblu krajowym, w celu 

zagwarantowania pełnego poszanowania 

zasady pomocniczości; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/4 

Poprawka  4 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

w imieniu Komisji Budżetowej 

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  10a. odrzuca wszelkie próby 

przeznaczania środków z budżetu UE na 

wydatki związane z obronnością lub 

wojskiem; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/5 

Poprawka  5 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

w imieniu Komisji Budżetowej 

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. podkreśla w tym kontekście, że 

kolejne WRF powinny bezpośrednio 

uwzględniać odpowiedni poziom 

elastyczności, który pozwoli Unii 

reagować na nieprzewidziane wydarzenia 

i finansować jej ewoluujące priorytety 

polityczne; uważa zatem, że przepisy WRF 

dotyczące elastyczności powinny 

umożliwić, aby nieprzydzielone marginesy 

oraz umorzone środki były przenoszone 

bez żadnych ograniczeń na kolejne lata 

budżetowe oraz aby mogły one być 

uruchamiane przez władzę budżetową w 

toku rocznej procedury budżetowej na 

dowolny cel uznany za konieczny; wzywa 

ponadto do znaczącego wzmocnienia 

instrumentów szczególnych WRF, które 

powinny być uwzględniane ponad 

rocznymi pułapami zarówno środków na 

zobowiązania, jak i środków na płatności, 

a także ponad tymi pułapami; wzywa także 

do stworzenia osobnej rezerwy kryzysowej, 

która pozwoliłaby na natychmiastowe 

uruchomienie zasobów w sytuacji 

awaryjnej; 

13. potępia wszelkie próby zwiększania 

poziomu środków oraz podkreśla potrzebę 

wydajnego i odpowiedzialnego 

wykorzystywania pieniędzy podatników; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/6 

Poprawka  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

w imieniu Komisji Budżetowej 

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. odnotowuje zapowiedziany przez 

przewodniczącego Komisji w 

przemówieniu o stanie Unii wniosek w 

sprawie specjalnej linii budżetowej 

poświęconej strefie euro; wzywa Komisję 

do przedstawienia dodatkowych i bardziej 

szczegółowych informacji na ten temat; 

przypomina, że Parlament w swojej 

rezolucji z dnia 16 lutego 2017 r. domaga 

się specjalnego mechanizmu zdolności 

fiskalnej dla strefy euro, który powinien 

być częścią budżetu UE ponad rocznymi 

pułapami zarówno środków na 

zobowiązania, jak i środków na płatności i 

być finansowany przez członków strefy 

euro i innych uczestniczących za pomocą 

źródła dochodów, które powinno zostać 

uzgodnione między uczestniczącymi 

państwami członkowskimi i uznane za 

dochody przeznaczone na określony cel i 

gwarancje; 

17. odrzuca pomysł stworzenia 

odrębnego budżetu dla strefy euro, co 

doprowadziłoby do znacznego podziału 

między krajami, które przyjęły wspólną 

walutę, a tymi, które nadal mają walutę 

krajową, i skutkowałoby dalszym 

osłabieniem krajowej suwerenności 

demokratycznej przez struktury 

technokratyczne; 

Or. en 

 

 


