
 

AM\1137609PL.docx  PE611.491v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

19.10.2017 B8-0565/7 

Poprawka  7 

Eider Gardiazabal Rubial 

w imieniu grupy S&D 

 

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. 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 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; uważa 

również, że wkłady do budżetu UE, jak 

również wkłady krajowe i regionalne, z 

których współfinansowane są europejskie 

fundusze strukturalne i inwestycyjne, 

powinny być wyłączone z obliczeń deficytu 

w ramach paktu stabilności i wzrostu, aby 

zachęcić państwa członkowskie do 

inwestowania w projekt europejski; 
oczekuje, że Komisja przedłoży ambitne 

wnioski ustawodawcze mające 

doprowadzić do powyższego celu, oraz 
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wskazuje, że zarówno wydatki, jak i 

przychody w nowych WRF będą 

traktowane jako pojedynczy pakiet w 

nadchodzących negocjacjach; 

Or. en 

 

 


