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Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie podatku solidarnościowego i 
spraw społecznych

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A. mając na uwadze cięcia budżetowe we francuskim systemie zabezpieczenia 
społecznego1;

B. mając na uwadze, że francuska państwowa pomoc medyczna (fr. „l’aide médicale 
d’État”, AME), która jest bezpłatna dla osób o nieuregulowanym statusie2, kosztuje 
Francję 1 mld EUR rocznie3;

C. mając na uwadze, że podczas konferencji w Parlamencie Europejskim pt. „Migracja 
jako najważniejszy temat współpracy między Unią Europejską a Afryką” były 
ambasador Michel Foucher zaproponował wspólny afrykański system zabezpieczenia 
społecznego4;

D. mając na uwadze, że w 2016 r. na kontynent afrykański przekazano prywatne 
darowizny w wysokości 60 mld USD5, głównie za pośrednictwem Western Union 
i pocztą z krajów europejskich;

E. mając na uwadze, że średnio podatki pobierane od takich darowizn wynoszą 7,45 %;

F. mając na uwadze, że podatki te są bardzo ważne i że można by je częściowo 
przeznaczyć na opiekę nad imigrantami; mając na uwadze, że 2 % umożliwiłoby 
pokrycie wszystkich kosztów AME, a tym samym zdjęłoby obciążenie z budżetu 
przeznaczonego dla Francuzów, którym odmawia się niektórych usług medycznych;

1. zwraca się do Komisji o zaproponowanie podatku solidarnościowego potrącanego od tej 
średniej wartości procentowej w wysokości 7,45 %, aby nie obciążać budżetu 
przeznaczonego na zabezpieczenie społeczne w państwach członkowskich.

1 Na przykład propozycja zlikwidowania pogotowia nocnego: https://www.huffingtonpost.fr/2019/02/06/doit-on-
fermer-les-urgences-de-nuit-des-petits-hopitaux_a_23662765/ 
2 Chodzi tu o różne kategorie AME: powszechnie dostępną, dostępną w sytuacjach nadzwyczajnych 
i humanitarną.
3 Kwota ta pochodzi ze sprawozdania załączonego do budżetu na 2016 r., który Claude Goasguen, deputowany 
francuskiego Zgromadzenia Narodowego, przedstawił w Komisji Finansów w 2015 r.: 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/11/02/20002-20151102ARTFIG00319-le-derapage-cache-et-incontrole-
de-l-aide-medicale-d-etat.php 
4 http://www.entretiens-europeens.org/wp-content/uploads/2019/03/SyntheseConfMigrationsJvASCPE-
2019.docx.pdf 
5 https://www.jeuneafrique.com/450215/societe/diaspora-dix-ans-largent-envoye-vers-lafrique-diaspora-a-
progresse-de-36/ 
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