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Projekt rezolucji Poprawka 

12. uważa zwłaszcza, że na decyzję 

dotyczącą wielkości rocznego budżetu UE 

wpływ mają względy polityczne i 

finansowe na szczeblu krajowym, 

ograniczające pole manewru podczas 

negocjacji budżetowych, które często 

zamieniają się przez to w grę o sumie 

zerowej między płatnikami netto a 

beneficjentami netto w Radzie; ignoruje się 

zobowiązania Unii, w tym również 

zobowiązania podjęte przez Radę; uważa w 

związku z tym, że szereg unijnych strategii 

politycznych wykazujących najwyższą 

europejską wartość dodaną to często 

obszary, w których proponuje się 

oszczędności kosztów i tym samym osłabia 

projekt UE jako taki; 

12. uważa zwłaszcza, że na decyzję 

dotyczącą wielkości rocznego budżetu UE 

wpływ mają względy polityczne i 

finansowe na szczeblu krajowym, 

ograniczające pole manewru podczas 

negocjacji budżetowych, które często 

zamieniają się przez to w grę o sumie 

zerowej między płatnikami netto a 

beneficjentami netto w Radzie; ignoruje się 

zobowiązania Unii, w tym również 

zobowiązania podjęte przez Radę; apeluje 

do płatników netto, aby mimo brexitu, 

ambicji UE i dodatkowych 

nieprzewidzianych zadań nie zgodzili się 

na płacenie choćby o jedno euro więcej, 

niż już płacą na podstawie obecnych 

wieloletnich ram finansowych; 

Or. en 
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23. apeluje o zniesienie wszystkich 

rabatów i korekt przy jednoczesnym 

zagwarantowaniu sprawiedliwego 

traktowania wszystkich państw 

członkowskich; podkreśla w tym 

kontekście, że brexit będzie oznaczać, iż 

rabat Zjednoczonego Królestwa i 

powiązane „rabaty od rabatu” staną się 

nieaktualne i przestaną istnieć, a reforma 

statystycznych zasobów własnych opartych 

na VAT stanie się nieunikniona; 

23. apeluje o utrzymanie rabatu dla 

Niderlandów przy jednoczesnym 

zagwarantowaniu sprawiedliwego 

traktowania wszystkich państw 

członkowskich; podkreśla w tym 

kontekście, że brexit będzie oznaczać, iż 

nieuniknione staną się drastyczne cięcia w 

budżecie wieloletnich ram finansowych; 

Or. en 

 

 


