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POPRAWKI 

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) System zasobów własnych Unii 

musi zapewniać odpowiednie zasoby na 

kształtowanie poszczególnych polityk Unii 

w sposób uporządkowany, przy 

uwzględnieniu potrzeby ścisłej dyscypliny 

budżetowej. Rozwój systemu zasobów 

własnych może i powinien mieć – 

w najszerszym możliwym zakresie – swój 

udział w kształtowaniu polityk Unii. 

(1) System zasobów własnych Unii 

musi zapewniać odpowiednie zasoby na 

kształtowanie poszczególnych polityk Unii 

w sposób uporządkowany i skuteczny oraz 

na radzenie sobie z obecnymi 

wyzwaniami, przy uwzględnieniu wymogu 

równowagi budżetowej. Budżet Unii 

powinien być w jak największym stopniu 

finansowany za pośrednictwem rozwoju 
systemu zasobów własnych w celu 

wdrażania polityk Unii. Obecnie około 

80 % budżetu Unii jest finansowane z 

wkładów krajowych. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Ewentualną reformę systemu 

zasobów własnych należy rozważyć w 

ramach ogólnych ograniczeń neutralności 

budżetowej, aby planowana reforma 

zasobów własnych nie skutkowała 

nałożeniem na obywateli UE dodatkowych 

podatków bezpośrednich. 
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Poprawka  3 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1b) Zgodnie ze sprawozdaniem Grupy 

Wysokiego Szczebla ds. Zasobów 

Własnych z grudnia 2016 r. przy 

określaniu potencjalnych nowych 

zasobów własnych należy uwzględniać 

następujące kryteria: 

równość/sprawiedliwość, skuteczność, 

wystarczalność i stabilność, przejrzystość i 

prostota, demokratyczna rozliczalność 

oraz skupienie się na europejskiej 

wartości dodanej. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 1 c (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1c) Dojście do skutku brexitu będzie 

miało istotny negatywny wpływ na budżet 

Unii. Pilne przydzielenie Unii nowych 

zasobów własnych jest konieczne, aby 

nadal mogła wywiązywać się ze swoich 

zobowiązań wobec obywateli oraz chronić 

ich i państwa członkowskie przed 

potencjalnym rozłamem. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 1 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1d) Dominacja zasobów opartych na 

DNB umocniła budżetową logikę 

„godziwego zwrotu” zarówno po stronie 

dochodów, jak i wydatków w budżecie 

Unii, co prowadzi do ograniczeń w 
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negocjacjach budżetowych i porozumień 

będących grą o sumie zerowej. A zatem 

dogłębna reforma zasobów Unii jest 

konieczna, aby dostosować finansowanie 

budżetu unijnego do wymogów Traktatu o 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 3, oraz do potrzeb Unii jako całości. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 1 e (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1e) Obecny stan zróżnicowanej 

integracji między strefą euro a resztą Unii 

pozwala na określenie zasobów własnych 

właściwych dla państw członkowskich, 

które przyjęły wspólną walutę. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Konieczne jest wprowadzenie 

innych nowych zasobów własnych, takich 

jak te określone w sprawozdaniu Grupy 

Wysokiego Szczebla ds. Zasobów 

Własnych z grudnia 2016 r. Należy zająć 

się kwestiami rozliczalności 

demokratycznej, spójności, 

sprawiedliwości, ochrony środowiska, 

zrównoważonego rozwoju i budowania 

synergii, na które zwróciła uwagę Grupa 

Wysokiego Szczebla ds. Zasobów 

Własnych w swoim sprawozdaniu z 

grudnia 2016 r. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 4 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Przepisy finansowe są określone w 

Traktatach w następujących artykułach: 

przepisy dotyczące rocznej procedury 

budżetowej – w art. od 313 do 316 TFUE, 

przepisy dotyczące wieloletnich ram 

finansowych – w art. 312 TFUE, przepisy 

dotyczące systemu zasobów własnych – w 

art. 311 i 322 TFUE. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 4 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4b) Niniejsza decyzja zostaje przyjęta 

w drodze specjalnej procedury 

ustawodawczej, w której Parlament 

Europejski pełni jedynie funkcję 

konsultacyjną. Decyzje dotyczące 

finansowania przyszłych polityk UE 

powinny być podejmowane w głosowaniu 

większością kwalifikowaną w Radzie, przy 

czym Parlament Europejski powinien 

odgrywać donioślejszą rolę, aby 

zagwarantować większy poziom 

legitymacji. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) W celu lepszego dostosowania 

instrumentów finansowych Unii do 

priorytetów politycznych, lepszego 

odzwierciedlenia znaczenia budżetu Unii 

dla funkcjonowania jednolitego rynku, 

lepszego wsparcia celów polityk Unii 

i zmniejszenia wkładów państw 

członkowskich do rocznego budżetu Unii 

(6) W celu lepszego dostosowania 

instrumentów finansowych Unii do 

priorytetów politycznych, lepszego 

odzwierciedlenia znaczenia budżetu Unii 

dla funkcjonowania jednolitego rynku, 

lepszego wsparcia celów polityk Unii i 

zmniejszenia wkładów państw 

członkowskich do rocznego budżetu Unii 
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opartych na dochodzie narodowym brutto 

konieczne jest wprowadzenie nowych 

kategorii zasobów własnych opartych na 

wspólnej skonsolidowanej podstawie 
opodatkowania osób prawnych, dochodach 

krajowych pochodzących z unijnego 

systemu handlu uprawnieniami do emisji 

i krajowym wkładzie obliczonym na 

podstawie odpadów opakowaniowych 

z tworzyw sztucznych niepoddawanych 

recyklingowi. 

opartych na dochodzie narodowym brutto 

konieczne jest wprowadzenie ambitnych 

nowych kategorii zasobów własnych, 

obejmujących m.in. wspólną 

skonsolidowaną podstawę opodatkowania 

osób prawnych, dochody krajowe 

pochodzące z unijnego systemu handlu 

uprawnieniami do emisji, unijny podatek 

od transakcji finansowych, dochody z 

mechanizmu dostosowywania cen na 

granicach z uwzględnieniem emisji CO2, 

wpływy z grzywien nakładanych przez 

Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej i krajowy wkład obliczony na 

podstawie odpadów opakowaniowych z 

tworzyw sztucznych niepoddawanych 

recyklingowi. Oprócz kategorii zasobów 

własnych konieczne jest również 

wprowadzenie wkładów państw 

członkowskich do Funduszu Wsparcia 

Stabilizacyjnego, które to wkłady powinny 

być w szczególności obliczane na 

podstawie kwot dochodu pieniężnego 

przydzielonego krajowym bankom 

centralnym Eurosystemu na podstawie 

art. 32 Protokołu nr 4 w sprawie Statutu 

Europejskiego Systemu Banków 

Centralnych i Europejskiego Banku 

Centralnego, zgodnie z umową 

towarzyszącą rozporządzeniu w sprawie 

Europejskiego Instrumentu Stabilizacji 

Inwestycji. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Jednolity rynek europejski przynosi 

wielkie korzyści przedsiębiorstwom 

prowadzącym działalność w więcej niż 

jednym państwie członkowskim. 

Różnorodność systemów podatkowych 

w całej Unii daje jednak nieuczciwą 

przewagę przedsiębiorstwom, które mogą 

uniknąć płacenia podatku od osób 

(7) Jednolity rynek europejski przynosi 

wielkie korzyści przedsiębiorstwom 

prowadzącym działalność w więcej niż 

jednym państwie członkowskim. 

Różnorodność systemów podatkowych 

w całej Unii daje jednak nieuczciwą 

przewagę przedsiębiorstwom, które mogą 

uniknąć płacenia podatku od osób 
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prawnych tam, gdzie tworzą wartość 

dodaną. Wnioski ustawodawcze Komisji 

z 2016 r.19 w sprawie wspólnej podstawy 

opodatkowania osób prawnych i wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych mają na celu 

zlikwidowanie tej nieuczciwości poprzez 

przywrócenie równych warunków 

działania. Zasoby własne powinny polegać 

na zastosowaniu jednolitej stawki poboru 

do udziału dochodów podlegających 

opodatkowaniu przypisanego do każdego 

państwa członkowskiego na podstawie 

unijnych przepisów dotyczących wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych. Zasoby własne powinny 

mieć zastosowanie wyłącznie do 

podmiotów, dla których unijne przepisy 

dotyczące wspólnej skonsolidowanej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

są obowiązkowe. 

prawnych tam, gdzie tworzą wartość 

dodaną. Wnioski ustawodawcze Komisji z 

2016 r.19 w sprawie wspólnej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (CCTB) i 

wspólnej skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (CCCTB) 

mają na celu zlikwidowanie tej 

nieuczciwości poprzez przywrócenie 

równych warunków działania. Państwa 

członkowskie powinny przyjąć te dwa 

wnioski jednomyślnie i jak najszybciej, a 

najpóźniej do wyborów w 2019 r., 

ponieważ bez przyjęcia CCTB i CCCTB 

nie można wprowadzić jednolitej unijnej 

stawki poboru podatku od dochodów z 

podatku od osób prawnych. Zasoby 

własne powinny polegać na zastosowaniu 

jednolitej stawki poboru do udziału 

dochodów podlegających opodatkowaniu 

przypisanego do każdego państwa 

członkowskiego na podstawie unijnych 

przepisów dotyczących wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych. 

_________________ _________________ 

19 COM(2016) 683 z 25.10.2016 r. 19 COM(2016) 683 z 25.10.2016 r. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Należy zadbać o to, by państwa 

członkowskie, które korzystają z korekt, 

nie zostały skonfrontowane ze znacznym 

i nagłym wzrostem ich wkładów 

krajowych. Należy zatem uwzględnić 

tymczasowe korekty na rzecz Austrii, 

Danii, Niemiec, Niderlandów i Szwecji 

w formie ryczałtowych obniżek ich 

wkładów opartych na dochodzie 

narodowym brutto na okres przejściowy. 

Korekty te powinny być stopniowo 

wycofywane do końca 2025 r. 

(10) Zgodnie z wnioskami Grupy 

Wysokiego Szczebla ds. Zasobów 

Własnych należy przypomnieć, że po 

wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z 

Unii rabat brytyjski stanie się zbędny. W 

rezultacie należy niezwłocznie wycofać 

wszystkie korekty związane z 

finansowaniem tego rabatu po 

opuszczeniu Unii przez Zjednoczone 

Królestwo. W kontekście brexitu należy 

również rozważyć możliwość zniesienia 

wszystkich innych, przyznanych 

niektórym państwom członkowskim 
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mechanizmów korekcyjnych, które tracą 

zasadność od momentu wejścia w życie 

nowych wieloletnich ram finansowych 

UE. Pozwoli to na przywrócenie zasady 

prawdziwie równego traktowania państw 

członkowskich pod względem ich wkładu 

do budżetu Unii. Aby uniknąć sytuacji, w 

której państwa członkowskie korzystające 

z korekt są konfrontowane z nagłym 

wzrostem składek krajowych, możliwe jest 

wprowadzenie tymczasowych korekt na 

rzecz Austrii, Danii, Niemiec, 

Niderlandów i Szwecji w formie 

ryczałtowych obniżek ich wkładów 

opartych na dochodzie narodowym brutto. 

Korekty te należy stopniowo wycofać do 

ciągu następnych wieloletnich ram 

finansowych. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 1 – litera e a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) unijny podatek od transakcji 

finansowych: zastosowanie jednolitej 

stawki poboru podatku od transakcji 

finansowych na papierach wartościowych 

i instrumentach pochodnych w państwach 

uczestniczących w obecnej procedurze 

wzmocnionej współpracy; ich wkłady 

powinny być odliczane od ich wkładów do 

budżetu UE opartych na DNB; 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 1 – litera e b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 eb) grzywny nakładane przez Trybunał 

Sprawiedliwości: wpływy z grzywien 

nakładanych przez Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 
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przychody generowane przez Trybunał 

Sprawiedliwości UE należy uznawać za 

dodatkowe zasoby własne i nie powinny 

one już zmniejszać procentowego wkładu 

poszczególnych państw członkowskich 

opartego na DNB; 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 1 – litera e c (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ec) mechanizm dostosowywania cen 

na granicach z uwzględnieniem emisji 

CO2: obowiązek nabywania uprawnień w 

ramach EU ETS nałożony na importerów 

towarów energochłonnych równoważyłby 

różnice w cenach emisji dwutlenku węgla 

w UE i poza jej granicami; 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów akapitu pierwszego lit. c) 

jednolita stawka poboru ma zastosowanie 

wyłącznie do zysków podatników, dla 

których unijne przepisy dotyczące 

wspólnej skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania osób prawnych są 

obowiązkowe. 

skreśla się 

Uzasadnienie 

W celu zachowania spójności ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego dotyczącym 

wniosku Komisji w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych, w którym 

wezwano do zastosowania tego środka wobec wszystkich przedsiębiorstw działających w 

Unii. 

 

Poprawka  17 
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Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Austria korzysta z obniżki brutto swojego 

rocznego wkładu opartego na dochodzie 

narodowym brutto w wysokości 110 mln 

EUR w 2021 r., 88 mln EUR w 2022 r., 66 

mln EUR w 2023 r., 44 mln EUR 

w 2024 r. i 22 mln EUR w 2025 r. Dania 

korzysta z obniżki brutto swojego 

rocznego wkładu opartego na dochodzie 

narodowym brutto w wysokości 118 mln 

EUR w 2021 r., 94 mln EUR w 2022 r., 71 

mln EUR w 2023 r., 47 mln EUR 

w 2024 r. i 24 mln EUR w 2025 r. Niemcy 

korzystają z obniżki brutto swojego 

rocznego wkładu opartego na dochodzie 

narodowym brutto w wysokości 2 799 mln 

EUR w 2021 r., 2 239 mln EUR w 2022 r., 

1 679 mln EUR w 2023 r., 1 119 mln EUR 

w 2024 r. i 560 mln EUR w 2025 r. 

Niderlandy korzystają z obniżki brutto 

swojego rocznego wkładu opartego na 

dochodzie narodowym brutto w wysokości 

1 259 mln EUR w 2021 r., 1 007 mln EUR 

w 2022 r., 755 mln EUR w 2023 r., 503 

mln EUR w 2024 r. i 252 mln EUR 

w 2025 r. Szwecja korzysta z obniżki 

brutto swojego rocznego wkładu opartego 

na dochodzie narodowym brutto 

w wysokości 578 mln EUR w 2021 r., 462 

mln EUR w 2022 r., 347 mln EUR 

w 2023 r., 231 mln EUR w 2024 r. i 116 

mln EUR w 2025 r. Powyższe kwoty są 

mierzone w cenach z 2018 r. 

i dostosowywane do cen bieżących przez 

zastosowanie najbardziej aktualnego 

deflatora produktu krajowego brutto dla 

Unii wyrażonego w euro, podanego przez 

Komisję, który jest dostępny w chwili 

opracowywania projektu budżetu. Te 

obniżki brutto są finansowane przez 

wszystkie państwa członkowskie. 

skreśla się 

 



 

PE625.497v02-00 12/15 AD\1165373PL.docx 

PL 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Oprócz kategorii zasobów własnych, o 

których mowa w ust. 1, wkłady państw 

członkowskich do Funduszu Wsparcia 

Stabilizacyjnego, które to wkłady powinny 

być w szczególności obliczane na 

podstawie kwot dochodu pieniężnego 

przydzielonego krajowym bankom 

centralnym Eurosystemu na podstawie 

art. 32 Protokołu nr 4 w sprawie Statutu 

Europejskiego Systemu Banków 

Centralnych i Europejskiego Banku 

Centralnego, zgodnie z umową 

towarzyszącą rozporządzeniu w sprawie 

Europejskiego Instrumentu Stabilizacji 

Inwestycji. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 4 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dochody, o których mowa w art. 2, 

wykorzystywane są, bez rozróżniania, na 

finansowanie wszystkich wydatków 

zapisanych w rocznym budżecie Unii. 

Dochody, o których mowa w art. 2, 

wykorzystywane są, bez rozróżniania, na 

finansowanie wszystkich wydatków 

zapisanych w rocznym budżecie Unii, z 

wyjątkiem wkładów wymienionych w ust. 

1a, które powinny być wykorzystywane 

wyłącznie w ramach Funduszu Wsparcia 

Stabilizacyjnego, jak przewidziano w 

rozporządzeniu w sprawie Europejskiego 

Instrumentu Stabilizacji Inwestycji. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 8 – ustęp 6 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Zgodnie z art. 48 ust. 7 TUE Rada 

Europejska może przyjąć decyzję 

zezwalającą, by akty podlegające 

specjalnej procedurze ustawodawczej, 

włącznie z systemem zasobów własnych 

Unii Europejskiej, były przyjmowane 

zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą. 
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