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2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  21a. uważa, że obciążenia podatkowe 

wynikające z nowego systemu 

opodatkowania powinny spoczywać 

głównie na podmiotach czerpiących 

korzyści z obecnego systemu regulacji, z 

naciskiem na podatki od dochodów 

kapitałowych (zyski przedsiębiorstw), 

transakcji finansowych i majątku, a także 

jest zdania, że pierwsza stawka podatkowa 

to pierwszy krok na drodze ku 

wprowadzeniu systemu rejestracji 

beneficjentów rzeczywistych i ewidencji 

mienia; ponadto jest zdania, że system 

opodatkowania nie powinien ograniczać 

się jedynie do harmonizacji podstaw 

podatkowych poprzez wprowadzenie w 

całej UE efektywnej minimalnej stawki 

podatkowej; 

Or. en 
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Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. uważa, że wprowadzenie nowych 

zasobów własnych powinno mieć 

podwójny cel: po pierwsze, powinno 

doprowadzić do znacznego zmniejszenia 

(o ok. 40%) udziału wkładów opartych na 

DNB, co pozwoli zaoszczędzić środki w 

budżetach państw członkowskich, a po 

drugie – umożliwić finansowanie 

wyższego poziomu wydatków UE w 

ramach wieloletnich ram finansowych na 

okres po roku 2020, a także wypełnienie 

luki wynikającej z wystąpienia 

Zjednoczonego Królestwa; przypomina w 

tym kontekście, że nowe zasoby własne nie 

mają na celu zwiększenia ogólnego 

obciążenia podatkowego spoczywającego 

na podatnikach w UE, którzy nie powinni 

odczuć wprowadzenia nowych zasobów 

własnych; 

22. uważa, że wprowadzenie nowych 

zasobów własnych powinno mieć 

podwójny cel: po pierwsze, system 

zasobów własnych należy uczynić bardziej 

solidarnym i progresywnym, inicjując 

proces przejściowy w celu skorygowania 

obecnych wkładów krajowych, m.in. 

dzięki wprowadzeniu kryteriów 

dystrybutywnych korygujących wkłady 

krajowe w oparciu o dochód na 

mieszkańca, a po drugie, wprowadzenie 

nowych zasobów własnych powinno 
umożliwić finansowanie wyższego 

poziomu wydatków UE w ramach 

wieloletnich ram finansowych na okres po 

roku 2020, a także wypełnienie luki 

wynikającej z wystąpienia Zjednoczonego 

Królestwa; przypomina w tym kontekście, 

że nowe zasoby własne nie mają na celu 

zwiększenia ogólnego obciążenia 

podatkowego spoczywającego na 

podatnikach w UE należących do klasy 

średniej i klasy robotniczej, którzy nie 

powinni odczuć wprowadzenia nowych 

zasobów własnych; 

Or. en 
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Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

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; 

proponuje powrót do pierwotnego odsetka 

przychodów celnych zatrzymywanych 

przez państwa członkowskie z tytułu 

kosztów poboru w wysokości 10%, aby 

wyrównać spadek owych tradycyjnych 
dochodów własnych w wyniku znacznego 

obniżenia stawek celnych w ramach 

uzgodnień na szczeblu WTO oraz w 

ważnych dwustronnych umowach 

handlowych UE; 

Or. en 

 

 


