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WSKAZÓWKI 

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. wzywa do reformy systemu zasobów własnych, która skupi się na nowoczesnych 

priorytetach, będzie najkorzystniejsza ekonomicznie i ułatwi zarządzanie finansowe 

oraz stworzy przewidywalną i stabilną podstawę dla niezależnego, przejrzystego i 

zrównoważonego budżetu UE, a także rozwiąże problem trwającej i wciąż rosnącej 

presji na budżet UE i doprowadzi do uproszczenia obowiązującego systemu 

skomplikowanych i niejasnych rabatów z myślą o ich zniesieniu, aby zagwarantować 

środki finansowe konieczne do zaspokojenia potrzeb obywateli; 

2. apeluje o zmniejszenie uzależnienia UE od wkładów krajowych opartych na VAT i 

DNB i o rozważenie wprowadzenia systemu, w którym zasoby własne oparte na VAT 

zastąpiono by transferem części poborów z VAT ściągniętych na szczeblu krajowym; 

3. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy na rzecz wszechstronnej reformy systemu 

zasobów własnych UE, aby zwiększyć poparcie państw członkowskich i obywateli dla 

rzeczywiście wiarygodnego i niezależnego budżetu UE, wspierać zrównoważoną 

gospodarkę w UE oraz generować unijną wartość dodaną; 

4. zwraca uwagę, że unia celna jest podstawowym filarem UE oraz ma zasadnicze 

znaczenie w kontekście negocjowania umów handlowych przez UE, która stanowi 

jeden z największych bloków handlowych na świecie; podkreśla, że handel 

międzynarodowy UE jest bezpośrednio związany z tradycyjnymi zasobami własnymi, 

na które składają się także cła przywozowe z tytułu produktów pochodzących spoza UE 

oraz opłaty wyrównawcze od cukru i które w 2015 r. stanowiły 12,8 % całości 

przychodów UE; 

5. podkreśla potrzebę dokonania analizy wpływu umów o (wolnym) handlu zawieranych 

przez UE na tradycyjne zasoby własne oraz potrzebę przydzielenia źródeł dochodów, 

aby zrekompensować ewentualne zmniejszenie tych zasobów i będącą jego 

konsekwencją potencjalną niestabilność; 

6. wzywa do gruntownego zbadania pod kątem prawnym i z punktu widzenia 

wykonalności możliwości ustanowienia należności celnych i opłat wyrównawczych od 

handlu towarami i usługami obliczanych w oparciu o stopień zrównoważoności i 

wielkość emisji oraz do ewentualnego włączenia takich działań do międzynarodowej 

polityki handlowej i umów handlowych UE w celu zachęcenia partnerów handlowych 

do stosowania metod produkcji przyjaznych dla klimatu, a także w charakterze środków 

stanowiących źródło zasobów własnych; podkreśla w związku z tym, że takie środki 

powinny być wprowadzane tylko wówczas, gdy bez żadnej wątpliwości spełniają 

zasady WTO oraz gwarantują równe szanse na szczeblu międzynarodowym i 

konkurencyjność przedsiębiorstw UE, wśród których istotną rolę pełnią MŚP; 

7. przypomina swoje wcześniejsze apele o nowocześniejsze, skuteczniejsze, wydajniejsze, 

jaśniejsze i w mniejszym stopniu rozbieżne podejście do kwestii przepisów i procedur 

celnych UE, z myślą o optymalizacji i egzekwowaniu obecnego systemu celnego UE 
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oraz o zachęcaniu do współpracy, której wyraźnym celem byłoby rozwiązanie problemu 

uchylania się od opodatkowania i wyeliminowanie wszelkich form nieuczciwej 

konkurencji, aby skutecznie pobierać i włączać należności celne i opłaty do zasobów 

własnych UE;  

8. stwierdza, że instrumenty ochrony handlu (TDI) są źródłem zasobów własnych UE, ale 

z uwagi na swój charakter nie mogą i nie powinny stanowić przewidywalnej i stabilnej 

podstawy trwałego wkładu na rzecz zasobów własnych UE; podkreśla, że instrumenty 

ochrony handlu nie powinny być stosowane głównie jako źródło zasobów własnych 

UE, ponieważ należy je ustanawiać wyłącznie odpowiednio i proporcjonalnie, zgodnie 

z obowiązującymi zasadami. 
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