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WSKAZÓWKI
Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji
następujących wskazówek:
1.

z zadowoleniem przyjmuje prace Grupy Wysokiego Szczebla ds. Środków Własnych, w
szczególności działania ukierunkowane na zmniejszenie udziału składki opartej na
dochodzie narodowym brutto, która ma charakter rezydualny; twierdzi, że redukcję tę
należy zrekompensować przez wykorzystanie rzeczywistych zasobów własnych;

2.

uważa, że należy nadać priorytet rzeczywistym europejskim zasobom własnym, takim jak
podatek oparty na wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób prawnych
(CCCTB) oraz składka oparta na docelowym systemie VAT, i zapewnić tym samym
europejskim obywatelom sprawiedliwszy system, jeśli chodzi o budżet UE;

3.

opowiada się za ustanowieniem zdolności budżetowej dla strefy euro, która pełniłaby
funkcję stabilizacji makroekonomicznej oraz prowadziłaby do konwergencji
gospodarczej i społecznej; ponadto uważa, że zdolność ta powinna być finansowana z
zasobów własnych właściwych dla strefy euro, takich jak podatek od transakcji
finansowych, opłata bankowa i udział w zyskach EBC;

4.

uważa, że UE powinna być w stanie emitować papiery dłużne o zerowym ryzyku, aby
zrównoważyć zmienność dochodów z zasobów własnych;

5.

podkreśla, że do osiągnięcia wspólnych celów zarządzania gospodarczego UE i strefy
euro potrzeba odpowiedniego wsparcia finansowego, które dla zapewnienia legitymacji
demokratycznej powinno pochodzić z rzeczywistych zasobów własnych;

6.

popiera utworzenie specjalnej linii budżetowej w celu wspierania przyjęcia euro przez
państwa członkowskie, które nie należą jeszcze do strefy euro, ale apeluje, aby oddzielić
ją od zdolności budżetowej strefy euro; uważa, że zdolność budżetową strefy euro należy
wykluczyć z obliczania pułapów dla zobowiązań i płatności w kontekście wieloletnich
ram finansowych;

7.

popiera propozycję utworzenia w Komisji stanowiska europejskiego ministra finansów,
któremu powierzono by zadanie zarządzania zdolnością budżetową i zapewnienie pełnej
demokratycznej rozliczalności zarządzania gospodarczego UE;

8.

uważa, że decyzja Rady w sprawie zasobów własnych powinna zostać podjęta zgodnie ze
zwykłą procedurą ustawodawczą.
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