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7.3.2018 A8-0041/43 

Poprawka  43 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. przypomina, że państwa 

członkowskie odpowiadają za politykę 

fiskalną oraz podkreśla, iż prawo poboru 

podatków leży u podstaw suwerenności 

państw członkowskich; podkreśla, że 

reforma systemu zasobów własnych UE 

nie stanowi przeniesienia suwerenności 

państw w tej dziedzinie, lecz dostosowanie 

obecnego systemu do ducha i litery 

traktatów UE; 

8. przypomina, że państwa 

członkowskie odpowiadają za politykę 

fiskalną oraz podkreśla, iż prawo poboru 

podatków leży u podstaw suwerenności 

państw członkowskich; podkreśla zatem, 

że żaden organ UE nie jest uprawniony do 

pobierania podatków w imieniu 

podatników krajowych; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/44 

Poprawka  44 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. spodziewa się, że niezależnie od 

osiągniętego porozumienia finansowego 

konsekwencje wystąpienia Zjednoczonego 

Królestwa z UE będą stanowić poważne 

wyzwanie także z perspektywy następnych 

wieloletnich ram finansowych oraz 

wszystkich powiązanych decyzji 

budżetowych; wyraża przekonanie, że 

przed podjęciem decyzji w sprawie 

wieloletnich ram finansowych na okres po 

roku 2020 należy zlikwidować lukę 

spowodowaną brexitem, a jednocześnie 

zagwarantować, że zasoby UE nie zostaną 

zmniejszone, a programy UE nie odczują 

negatywnych skutków; 

17. spodziewa się, że niezależnie od 

osiągniętego porozumienia finansowego 

konsekwencje wystąpienia Zjednoczonego 

Królestwa z UE będą stanowić poważne 

wyzwanie także z perspektywy następnych 

wieloletnich ram finansowych oraz 

wszystkich powiązanych decyzji 

budżetowych; w każdym razie odrzuca 

wszelkie manipulacje związane z 

wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z 

UE jako bodźcem do wzmocnienia 

budżetu po stronie dochodów oraz 

ubolewa z powodu takich manipulacji, 

ponieważ doprowadzą one ostatecznie do 

wyższego opodatkowania przedsiębiorstw i 

większej presji podatkowej na obywateli; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/45 

Poprawka  45 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. z zadowoleniem przyjmuje 

propozycję złożoną przez 

przewodniczącego Komisji 

Jeana‑Claude’a Junckera, dotyczącą 

utworzenia w budżecie UE specjalnej linii 

przeznaczonej dla strefy euro, którą to 

propozycję przewodniczący Komisji zawarł 

w swoim oświadczeniu o stanie Unii, 

wygłoszonym na forum Parlamentu 

Europejskiego, i którą następnie 

rozwinięto w komunikacie Komisji z dnia 

6 grudnia 2017 r. w sprawie nowych 

instrumentów budżetowych na rzecz 

stabilnej strefy euro, osadzonych w 

ramach prawnych Unii 

(COM(2017)0822); apeluje w tym celu o 

wprowadzenie do budżetu UE 

mechanizmu budżetowego 

gwarantującego zdolność działania na 

poziomie powyżej obowiązujących 

pułapów; 

18. odrzuca pomysł dotyczący 

utworzenia odrębnego budżetu dla strefy 

euro, gdyż oznaczałoby to powstanie 

istotnego podziału na kraje, które przyjęły 

wspólną walutę, i kraje, które zachowały 

walutę krajową, co skutkowałoby dalszym 

osłabieniem państwowej suwerenności 

demokratycznej przez struktury 

technokratyczne; 

Or. en 



 

AM\1147807PL.docx  PE616.073v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

7.3.2018 A8-0041/46 

Poprawka  46 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. wzywa Komisję, by na podstawie 

powyższych elementów zbadała możliwość 

wprowadzenia następującego koszyka 

nowych zasobów własnych; 

 27. odrzuca wszelką możliwość 

wprowadzenia ewentualnych nowych 

zasobów własnych w oparciu o podatek 

VAT, podatek od przedsiębiorstw, rentę 

menniczą, podatek od transakcji 

finansowych lub podatki i opłaty 

środowiskowe; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/47 

Poprawka  47 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  27a. sugeruje, że zamiast zwiększania 

dochodów UE powinna dążyć do 

racjonalizacji nadmiernych wydatków 

administracyjnych i do ograniczenia 

wszelkiego marnotrawstwa, jakim jest na 

przykład ESDZ, a także ocenić, czy 

niektóre fundusze mogłyby być 

skuteczniej zarządzane na szczeblu 

krajowym, aby zagwarantować pełne 

poszanowanie zasady pomocniczości; 

Or. en 

 

 


