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19.10.2017 B8-0565/8 

Poprawka  8 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

w imieniu Komisji Budżetowej 

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. jest przekonany, że debata na temat 

przyszłego finansowania Unii Europejskiej 

nie może odbyć się bez uwzględnienia 

wniosków płynących z poprzednich 

wieloletnich ram finansowych (WRF), a w 

szczególności WRF na lata 2014–2020; 

wskazuje na poważne wady obecnych 

WRF, które zostały napięte do granic 

wytrzymałości, aby zapewnić Unii środki 

niezbędne do stawienia czoła poważnym 

kryzysom i nowym wyzwaniom oraz do 

sfinansowania jej nowych priorytetów 

politycznych; podkreśla swoje 

przekonanie, że niski poziom obecnych 

WRF okazał się niewystarczający do 

zaspokojenia rzeczywistych potrzeb i 

ambicji politycznych Unii; 

1. jest przekonany, że debata na temat 

przyszłego finansowania Unii Europejskiej 

nie może odbyć się bez uwzględnienia 

wniosków płynących z poprzednich 

wieloletnich ram finansowych (WRF), a w 

szczególności WRF na lata 2014–2020; 

wskazuje na poważne wady obecnych 

WRF, które zostały napięte do granic 

wytrzymałości, aby zapewnić Unii środki 

niezbędne do stawienia czoła poważnym 

kryzysom humanitarnym i klęskom 

żywiołowym; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/9 

Poprawka  9 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

w imieniu Komisji Budżetowej 

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. ubolewa jednak, że cztery z pięciu 

zaprezentowanych scenariuszy 

(„Kontynuacja”, „Robić wspólnie mniej”, 

„Niektórzy robią więcej” oraz „Radykalne 

zmiany”) oznaczają faktyczne obniżenie 

unijnych ambicji oraz przewidują 
ograniczenie dwóch długoletnich strategii 

politycznych UE i podstawowych 

elementów projektu europejskiego 

zapisanych w traktatach, tj. wspólnej 

polityki rolnej i polityki spójności; 

podkreśla swoje niezmienne stanowisko, 

że dodatkowe priorytety polityczne 

powinny iść w parze z dodatkowymi 

środkami finansowymi, a nie być 

finansowane z uszczerbkiem dla 

istniejących unijnych strategii 

politycznych; uważa piąty scenariusz 

(„Robić wspólnie znacznie więcej”) za 

pozytywny i konstruktywny punkt wyjścia 

do trwającej dyskusji na temat przyszłości 

finansów UE i, w konsekwencji, 

przyszłego kształtu Unii Europejskiej; 

zachęca Komisję, aby opracowała 

scenariusz, który uwzględnia zalecenia 

Parlamentu i który pozwoliłby reagować 

na obecne i przyszłe wyzwania oraz 

określić nowy zestaw priorytetów; 

3. zwraca uwagę, że cztery z pięciu 

zaprezentowanych scenariuszy 

(„Kontynuacja”, „Robić wspólnie mniej”, 

„Niektórzy robią więcej” oraz „Radykalne 

zmiany”) oznaczają faktyczny upadek 

aktualnej polityki unijnej i przewiduje 
ograniczenie dwóch głównych długoletnich 

strategii politycznych UE i podstawowych 

elementów projektu europejskiego 

zapisanych w traktatach, tj. wspólnej 

polityki rolnej i polityki spójności; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/10 

Poprawka  10 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

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. 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: 

potrzeba reformy systemu zasobów 

własnych, aby osiągnąć bardziej 

wyważone finansowanie budżetu UE; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/11 

Poprawka  11 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 zaangażowanie w gruntowną 

reformę systemu środków własnych UE, 

opartą na zasadach prostoty, 

sprawiedliwości i przejrzystości; apeluje o 

stworzenie systemu zasobów własnych, 

który nie będzie miał wpływu na 

obywateli; podkreśla, że wprowadzenie 

kompleksowego podatku od transakcji 

finansowych może stanowić środek 

służący nie tylko do finansowania budżetu 

UE, lecz także do zwalczania spekulacji 

finansowych; domaga się również 

wprowadzenia podatku od emisji CO2 

przez przedsiębiorstwa wielonarodowe; 

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 
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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; 

Or. en 

 

 


