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7.3.2018 A8-0041/5 

Poprawka  5 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

37. wzywa Komisję, aby w 

oczekiwaniu na przyjęcie odpowiednich 

przepisów dotyczących podatku VAT 

przedstawiła wniosek w sprawie reformy 

zasobów własnych opartych na VAT w 

ramach swojego przyszłego pakietu 

legislacyjnego dotyczącego zasobów 

własnych UE; uważa, że wniosek taki 

powinien uwzględniać główne wyniki 

reformy podatku VAT, będącej obecnie 

przedmiotem dyskusji; 

37. wzywa Komisję, aby w 

oczekiwaniu na przyjęcie odpowiednich 

przepisów dotyczących podatku VAT 

przedstawiła – w ramach swojego 

przyszłego pakietu legislacyjnego 

dotyczącego zasobów własnych UE – 

wniosek w sprawie reformy zasobów 

własnych nieopartych na VAT; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/6 

Poprawka  6 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

40. zgadza się z dokonaną przez Grupę 

Wysokiego Szczebla ds. Zasobów 

Własnych oceną CCCTB jako podstawy 

nowych zasobów własnych, spełniającej 

wszystkie kryteria określone przez grupę; 

podkreśla, że CCCTB jest również 

kluczowym elementem rozwoju 

jednolitego rynku, który jest europejskim 

dobrem publicznym, ponieważ zapobiega 

ona zarówno niewłaściwej konkurencji 

podatkowej między państwami 

członkowskimi, jak i optymalizacji 

podatkowej wywierającej szkodliwy wpływ 

na równe warunki działania; 

40. nie zgadza się z dokonaną przez 

Grupę Wysokiego Szczebla ds. Zasobów 

Własnych oceną CCCTB jako podstawy 

nowych zasobów własnych; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/7 

Poprawka  7 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

42. zwraca się do Komisji, aby w 

oparciu o wnioski wypływające z 

przeglądu dyrektywy w sprawie wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych zaproponowała utworzenie 

nowego źródła zasobów własnych dla 

budżetu Unii, które obliczano by na 

podstawie dochodów państw 

członkowskich wynikających z CCCTB; 

opowiada się za ustaleniem jednolitej 

stawki podatku od dochodów z CCCTB, 

które byłyby pobierane jako zasoby 

własne; jest zdania, że taki system mógłby 

zapewnić UE znaczne i stabilne wpływy 

przy ograniczonych kosztach 

administracyjnych; 

skreśla się 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/8 

Poprawka  8 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

43. jest zdania, że dochody pochodzące 

z zysków Europejskiego Banku 

Centralnego (dochody EBC z emisji 

waluty), a tym samym mające bezpośredni 

związek z unią walutową UE, powinny 

stanowić nowe zasoby własne, zamiast 

trafiać do krajowych organów 

podatkowych; 

skreśla się 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/9 

Poprawka  9 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. podziela ocenę dokonaną przez 

Grupę Wysokiego Szczebla ds. Zasobów 

Własnych, zgodnie z którą PTF może 

stanowić podstawę nowej kategorii 

zasobów własnych budżetu Unii, lecz 

należy również zbadać inne sposoby 

opodatkowania działalności finansowej; 

45. nie podziela oceny dokonanej 

przez Grupę Wysokiego Szczebla ds. 

Zasobów Własnych, zgodnie z którą PTF 

może stanowić podstawę nowych zasobów 

własnych w budżecie Unii; 

Or. en 



 

AM\1147797PL.docx  PE616.073v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

7.3.2018 A8-0041/10 

Poprawka  10 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

46. w związku z tym wzywa do 

utworzenia nowej kategorii zasobów 

własnych budżetu Unii, obliczanej na 

podstawie wybranej metody 

opodatkowania działalności finansowej; 

skreśla się 

Or. en 
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Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 
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Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 50 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

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; 

skreśla się 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/12 

Poprawka  12 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 51 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

51. niemniej jednak uważa, że wszelkie 

środki powzięte przez organy UE, takie jak 

systemy rejestrowania lub monitorowania 

bądź mechanizmy regulacyjne, powinny 

niezwłocznie umożliwić pobieranie 

podatków lub opłat na rzecz budżetu Unii 

na podstawie ich europejskiej wartości 

dodanej; uważa, że są to dobra publiczne 

UE, które, jak stwierdza Grupa Wysokiego 

Szczebla ds. Zasobów Własnych, są 

podstawą do ustanowienia opłaty 

stanowiącej „inne dochody” pochodzące z 

unijnych strategii politycznych; 

skreśla się 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/13 

Poprawka  13 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 54 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

54. podkreśla znaczenie podatków 

ekologicznych jako szczególnie 

przydatnego mechanizmu 

przyczyniającego się do ustanowienia 

europejskich zasobów własnych; wzywa 

Komisję do dalszego włączania propozycji 

dotyczących dodatkowych ekologicznych 

zasobów własnych, przedstawionych w 

sprawozdaniu Grupy Wysokiego Szczebla 

ds. Zasobów Własnych oraz przez 

komisarza ds. budżetu UE, które są 

zgodne z określonymi strategiami 

politycznymi Unii, takimi jak polityka 

energetyczna (podatek energetyczny), 

polityka w zakresie środowiska i klimatu 

(mechanizm dostosowawczy na granicach, 

dotyczący emisji dwutlenku węgla, 

podatek od tworzyw sztucznych i system 

handlu emisjami) oraz polityka w zakresie 

transportu (podatek od paliw stosowanych 

w transporcie drogowym i podatek od 

biletów lotniczych), aby wspierać 

dodatkowe przyszłe zasoby własne Unii; 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  14 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 55 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

55. apeluje, by znaczna część 

dochodów z aukcji w ramach systemu 

handlu emisjami, począwszy od etapu 4 

(2021 r.), była uznawana za nowe zasoby 

własne UE; przypomina, że opcja ta była 

przedmiotem dyskusji w Grupie 

Wysokiego Szczebla ds. Zasobów 

Własnych i jest wyraźnie sugerowana 

przez Komisję w jej komunikacie z dnia 14 

lutego 2018 r. pt. „Nowe, nowoczesne 

wieloletnie ramy finansowe dla Unii 

Europejskiej, która skutecznie realizuje 

swoje priorytety po 2020 r.” 

(COM(2018)0098); jednocześnie apeluje o 

wprowadzenie podatku korygującego od 

emisji dwutlenku węgla, pobieranego na 

granicach, który byłby nowym rodzajem 

zasobów własnych w budżecie UE i 

powinien również gwarantować równe 

warunki działania w handlu 

międzynarodowym oraz zmniejszenie 

delokalizacji produkcji przy jednoczesnym 

wliczeniu kosztów związanych ze zmianą 

klimatu w ceny importowanych towarów; 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  15 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 
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Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 56 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

56. zwraca się do Komisji o rozważenie 

możliwości wprowadzenia na szczeblu UE 

podatku od tworzyw sztucznych i 

produktów jednorazowego użytku, aby 

zachęcać do korzystania z bardziej 

zrównoważonych rozwiązań 

alternatywnych; 

skreśla się 

Or. en 

 

 


