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6. zwraca uwagę, że w 

przedmiotowym akcie ustawodawczym 

Rada ustala m.in. pułap zasobów 

własnych oraz może wprowadzić nowe 

kategorie zasobów własnych lub znieść 

kategorię już istniejącą; podkreśla, że 

choć decyzja w sprawie zasobów własnych 

nie jest opatrzona datą wygaśnięcia, jest 

ona bezpośrednio powiązana z odnośnymi 

wieloletnimi ramami finansowymi, w 

których określa się maksymalny poziom 

wydatków w takim samym okresie jak 

okres obowiązywania decyzji; 

skreśla się 
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24. uważa, że tradycyjne zasoby 

własne, a mianowicie cła, opłaty rolne oraz 

opłaty wyrównawcze od cukru i 

izoglukozy, stanowią wiarygodne i 

prawdziwe źródło dochodów UE, gdyż 

wynikają one bezpośrednio z unii celnej, 

jaką jest UE, oraz ze związanych z nią 

kompetencji prawnych i wspólnej polityki 

handlowej; uważa w związku z tym, że 

należy zachować tradycyjne zasoby własne 

jako źródło dochodów w budżecie UE; 

uważa, że jeżeli ograniczy się wysokość 

kosztów poboru zatrzymywanych przez 

państwa członkowskie, do budżetu UE 

można będzie przekazać większą część 

tych dochodów; 

24. uważa, że tradycyjne zasoby 

własne, a mianowicie cła, opłaty rolne oraz 

opłaty wyrównawcze od cukru i 

izoglukozy, stanowią wiarygodne i 

prawdziwe źródło dochodów UE, gdyż 

wynikają one bezpośrednio z unii celnej, 

jaką jest UE, oraz ze związanych z nią 

kompetencji prawnych i wspólnej polityki 

handlowej; uważa w związku z tym, że 

należy zachować tradycyjne zasoby własne 

jako źródło dochodów w budżecie UE; 

uważa, że choć cła na towary przywożone 

spoza UE stanowią już zasoby własne, 

należy znieść możliwość zatrzymywania 
przez państwa członkowskie 20% ich 

wartości z tytułu kosztów związanych z 

poborem należności na potrzeby opłat za 

zarządzanie i przeznaczyć te środki na 

zasoby własne UE; 

Or. en 
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25. uznaje, że wkłady oparte na DNB 

stanowią wiarygodne, stabilne i 

sprawiedliwe źródło dochodów dla budżetu 

UE i cieszą się silnym poparciem znacznej 

większości państw członkowskich; uważa 

w związku z tym, że należy je utrzymać, 

ale jedynie jako równoważące i dodatkowe 

zasoby w budżecie UE, co położyłoby kres 

budżetowej logice tzw. godziwego zwrotu; 

podkreśla w tym kontekście potrzebę 

dopilnowania, by wkład oparty na DNB 

był klasyfikowany w ten sam sposób we 

wszystkich budżetach krajowych, a 

mianowicie jako dochód przypisany UE, a 

nie jako wydatki rządów krajowych; 

25. uznaje, że wkłady oparte na DNB 

stanowią wiarygodne, stabilne i 

sprawiedliwe źródło dochodów dla budżetu 

UE i cieszą się silnym poparciem znacznej 

większości państw członkowskich; uważa 

w związku z tym, że należy je utrzymać, 

ale jedynie jako równoważące i dodatkowe 

zasoby w budżecie UE, co położyłoby kres 

budżetowej logice tzw. godziwego zwrotu; 

podkreśla w tym kontekście potrzebę 

dopilnowania, by wkład oparty na DNB 

był klasyfikowany w ten sam sposób we 

wszystkich budżetach krajowych, a 

mianowicie jako dochód przypisany UE, a 

nie jako wydatki rządów krajowych; 

uważa, że w ramach tej reformy podczas 

obliczania deficytu, co czyni się na 

podstawie paktu stabilności i wzrostu, 

należy zrezygnować z uwzględniania 

wkładów do budżetu UE, opartych na 

DNB, i wkładów krajowych na rzecz 

inicjatyw współfinansowanych przez UE, 

aby zachęcić do inwestycji; 

Or. en 
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50. wzywa, co do zasady, do 

utworzenia nowej kategorii zasobów 

własnych w budżecie Unii, pobieranych od 

transakcji w gospodarce cyfrowej; uważa 

jednak, że ze względu na trwające obecnie 

ważne negocjacje zarówno na szczeblu 

UE, jak i na szczeblu OECD, jest zbyt 

wcześnie na podjęcie konkretnych decyzji 

dotyczących ustanowienia takich zasobów; 

50. wzywa do utworzenia nowej 

kategorii zasobów własnych w budżecie 

Unii, pobieranych od transakcji w 

gospodarce cyfrowej; podkreśla, że 

sprostanie związanym z tym wyzwaniom 

wymaga rozwiązania o charakterze 

długoterminowym, a nie działań 

doraźnych; jest zatem przekonany, że 

wprowadzenie do dyrektywy w sprawie 

wspólnej skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania osób prawnych elementu 

łączącego w postaci stałego miejsca 

prowadzenia działalności cyfrowej, czego 

podstawą byłaby znacząca i trwała 

obecność cyfrowa, stanowiłoby odpowiedź 

na wyzwania podatkowe, jakie powstają w 

kontekście cyfryzacji; uważa jednak, że 

konieczne jest uwzględnienie toczących 

się negocjacji zarówno na szczeblu UE, 

jak i na szczeblu OECD; 

Or. en 

 

 


