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7.3.2018 A8-0041/26 

Poprawka  26 

Helmut Scholz, Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja 

Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  24a. przyjmuje do wiadomości 

komunikat komisarz C. Malmström, z 

którego wynika, że Komisja zamierza 

szybko zakończyć negocjacje w sprawie 

umów o wolnym handlu między Unią 

Europejską i jej państwami 

członkowskimi a Japonią, Mercosurem, 

Meksykiem i Chile oraz że w 2018 r. 

Komisja chce wystąpić z propozycją 

ratyfikacji umów o wolnym handlu z 

Singapurem i Wietnamem; zwraca uwagę, 

że oznaczałoby to dramatyczny spadek 

przychodów o charakterze zasobów 

własnych do budżetu Unii w roku 2018 i w 

kolejnych latach; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/27 

Poprawka  27 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  24b. zwraca uwagę, że nie 

sprecyzowano wielkości ani źródła 

rekompensaty z tytułu znacznych strat w 

dochodach, wynikających z każdej nowej 

umowy o wolnym handlu; apeluje do 

Komisji o przedstawienie dokładnych 

szacunków strat w dochodach, 

wynikających ze wszystkich umów o 

wolnym handlu, zawartych w ostatnich 

latach; apeluje do Komisji i Rady o 

niepodpisywanie żadnej z umów o wolnym 

handlu, będących obecnie przedmiotem 

negocjacji, dopóki nie zostaną 

przedstawione dokładne szacunki 

oczekiwanych strat w dochodach, 

wynikających z każdej z tych umów o 

wolnym handlu, oraz dopóki nie wskaże 

się środków restrukturyzacji budżetu, 

jakie należy podjąć, aby zrekompensować 

utracone kwoty; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/28 

Poprawka  28 

Helmut Scholz, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  24c. apeluje do Komisji, aby podała 

koszty ponoszone w wyniku tworzenia 

systemu sądów ds. inwestycji (ICS) w 

umowach o wolnym handlu z Wietnamem 

i Kanadą, a także koszty związane z 

innymi umowami, które wymagają 

utworzenia odrębnego trybunału ds. 

ochrony inwestycji; apeluje do Komisji o 

podanie odpowiedniej linii budżetowej, z 

której koszty te mają zostać pokryte; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/29 

Poprawka  29 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

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, 

gdyż położyłoby to kres budżetowej logice 

„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; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/30 

Poprawka  30 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. zwraca jednak uwagę, że obecny 

system charakteryzuje się poważnymi 

niedociągnięciami: zasoby te są obliczane 

w oparciu o dane statystyczne; są 

niepotrzebnie złożone i nie mają 

bezpośredniego związku z obywatelami; 

przekładają się one na zwykłe 

przeniesienie części dochodów uzyskanych 

przez państwa członkowskie i w związku z 

tym nie wnoszą wartości dodanej w 

porównaniu z zasobami własnymi 

opartymi na DNB; podstawa wkładu nie 

jest przejrzysta i nie ma równości wśród 

podatników; 

29. zwraca jednak uwagę, że obecny 

system charakteryzuje się poważnymi 

niedociągnięciami: zasoby te są obliczane 

w oparciu o dane statystyczne; są 

niepotrzebnie złożone i nie mają 

bezpośredniego związku z obywatelami; 

przekładają się one na zwykłe 

przeniesienie części dochodów uzyskanych 

przez państwa członkowskie i w związku z 

tym nie wnoszą wartości dodanej w 

porównaniu z zasobami własnymi 

opartymi na DNB; podstawa wkładu nie 

jest przejrzysta i nie ma równości wśród 

podatników; ponownie podkreśla 

regresywny i niesprawiedliwy charakter 

podatku VAT, jak i to, że jego obniżenie i 

ewentualne zniesienie jest w dłuższej 

perspektywie niezbędne; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/31 

Poprawka  31 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. popiera wprowadzenie jednolitej 

stawki podatku (od 1 do 2%) od dochodów 

ze zreformowanego podatku VAT, 

pobieranego w całości przez organy 

administracji państw członkowskich jako 

zasoby własne Unii; jest zdania, że system 

taki mógłby zapewnić UE znaczne i 

stabilne wpływy po niewygórowanych 

kosztach administracyjnych; 

35. popiera wprowadzenie jednolitej 

stawki podatku (od 1 do 2%) od dochodów 

ze zreformowanego podatku VAT, 

pobieranego w całości przez organy 

administracji państw członkowskich jako 

zasoby własne Unii; jest zdania, że system 

taki mógłby zapewnić UE znaczne i 

stabilne wpływy po niewygórowanych 

kosztach administracyjnych; apeluje do 

państw członkowskich o opracowanie 

specjalnych systemów postępowania z 

podstawowymi produktami i usługami, 

takich jak np. systemy zwolnień lub 

obniżonych stawek podatkowych, które to 

systemy miałyby zastosowanie do 

żywności, transportu publicznego, 

lekarstw i kultury; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/32 

Poprawka  32 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Helmut Scholz, 

Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

41. przypomina, że uchylanie się od 

opodatkowania bez względu na jego formę 

sprawia, że UE traci rocznie środki, 

których wysokość Komisja szacuje na 1 

bilion EUR; podkreśla potrzebę odzyskania 

niepobranych dochodów podatkowych w 

ramach skoordynowanej polityki 
przeciwdziałania nadużyciom i unikaniu 

opodatkowania oraz za pomocą ram 

opartych na przejrzystości, współpracy i 

koordynacji; 

41. przypomina, że uchylanie się od 

opodatkowania bez względu na jego formę 

sprawia, że UE traci rocznie środki, 

których wysokość Komisja szacuje na 1 

bilion EUR; podkreśla potrzebę odzyskania 

niepobranych dochodów podatkowych w 

oparciu o skuteczną strategię 
przeciwdziałania oszustwom, korupcji i 

unikaniu opodatkowania oraz 

harmonizację przepisów w ramach 

polityki fiskalnej w Europie z myślą o 

wprowadzeniu wyższych standardów; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/33 

Poprawka  33 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  41a. przypomina, że jedynym sposobem 

zaprowadzenia równości i sprawiedliwości 

podatkowej w Unii jest zaproponowanie 

polityki i działań rzeczywiście 

umożliwiających przeciwdziałanie 

uchylaniu się od płacenia podatków; w 

związku z tym proponuje środki takie jak 

wzmocnienie możliwości kadrowych i 

technicznych organów celnych oraz 

instytucji zajmujących się problemem 

uchylania się od opodatkowania, przyjęcie 

systemu opodatkowania przedsiębiorstw w 

oparciu o kraj, w którym przedsiębiorstwa 

wielonarodowe wypracowują zyski, oraz 

zorganizowanie blokady rajów 

podatkowych; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/34 

Poprawka  34 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier 

Couso Permuy, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  45a. apeluje do Komisji o dokładne 

monitorowanie rozwoju sytuacji w 

zakresie międzynarodowych przepływów 

finansowych do i z Unii Europejskiej w 

związku z liberalizacją usług finansowych 

i ruchu kapitałowego na mocy umów 

handlowych Unii, a także o 

poinformowanie w 2018 r. Parlamentu 

Europejskiego i Rady o rezultatach; 

zachęca Komisję do dalszych wysiłków na 

rzecz opodatkowania globalnych 

strumieni kapitałowych z myślą o 

uzyskaniu nowych zasobów własnych dla 

budżetu Unii, a także do przedłożenia w 

2018 r. odpowiedniego wniosku; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/35 

Poprawka  35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  45b. uważa, że opodatkowanie 

przepływów finansowych to skuteczna 

metoda zapobiegania atakom spekulantów 

na państwa członkowskie, 

przeciwdziałania uchylaniu się od 

opodatkowania i ograniczenia 

niestabilności rynków finansowych; 

Or. en 

 

 


