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7.3.2018 A8-0041/48 

Poprawka  48 

José Manuel Fernandes 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. przypomina, że w traktacie 

lizbońskim pojawiły się nowe 

postanowienia w zakresie przepisów 

implementacyjnych dotyczących zasobów 

własnych, przewidujące możliwość 

przyjęcia przez Radę rozporządzenia 

kwalifikowaną większością głosów po 

uzyskaniu zgody Parlamentu; ubolewa 

jednak, że niektóre przepisy wykonawcze, 

zwłaszcza przepisy dotyczące obliczania 

zasobów, których podstawą jest DNB, 

wciąż znajdują się w decyzji w sprawie 

zasobów własnych; apeluje zatem o 

sprawniejszą procedurę przyjmowania 

decyzji w sprawie zasobów własnych, 

którą to decyzję należy przyjmować 

zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą, co oznacza głosowanie 

większością kwalifikowaną w Radzie i 

stosowanie procedury współdecyzji z 

Parlamentem; przypomina, że zgodnie z 

art. 48 ust. 7 TUE Rada Europejska może 

przyjąć decyzję zezwalającą na stosowanie 

zwykłej procedury ustawodawczej do 

rozpatrywania aktów, wobec których nie 

przewidziano stosowania tej procedury, 

przy czym taki sposób procedowania jest 

znacznie bardziej demokratyczny i 

otwarty; wzywa Radę Europejską do 

bezzwłocznego uruchomienia takiego 

mechanizmu; 

7. przypomina, że w traktacie 

lizbońskim pojawiły się nowe 

postanowienia w zakresie przepisów 

implementacyjnych dotyczących zasobów 

własnych, przewidujące możliwość 

przyjęcia przez Radę rozporządzenia 

kwalifikowaną większością głosów po 

uzyskaniu zgody Parlamentu; ubolewa 

jednak, że niektóre przepisy wykonawcze, 

zwłaszcza przepisy dotyczące obliczania 

zasobów, których podstawą jest DNB, 

wciąż znajdują się w decyzji w sprawie 

zasobów własnych; 
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7.3.2018 A8-0041/49 

Poprawka  49 

José Manuel Fernandes 

w imieniu grupy PPE 

Gérard Deprez 

w imieniu grupy ALDE 

 

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; 

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; uważa, że zasoby takie 

należy ujmować bezpośrednio w 

specjalnej linii budżetowej przeznaczonej 

na strefę euro; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/50 

Poprawka  50 

José Manuel Fernandes 

w imieniu grupy PPE 

Eider Gardiazabal Rubial 

w imieniu grupy S&D 

Gérard Deprez 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 65 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

65. w związku z tym wzywa do 

utworzenia specjalnej rezerwy w 

odniesieniu do dochodów w budżecie UE, 

która będzie stopniowo uzupełniana ze 

wszystkich rodzajów nieprzewidzianych 

innych dochodów; uważa, że rezerwę tę 

należy wykorzystać na zaspokojenie 

dodatkowych potrzeb w zakresie płatności, 

zwłaszcza potrzeb związanych z 

uruchomieniem łącznego marginesu na 

zobowiązania lub specjalnych 

instrumentów wieloletnich ram 

finansowych; 

65. w związku z tym wzywa do 

utworzenia specjalnej rezerwy w budżecie 

UE, która będzie stopniowo uzupełniana ze 

wszystkich rodzajów nieprzewidzianych 

innych dochodów, a środki z niej będą 

odpowiednio przenoszone, aby w razie 

potrzeby umożliwić finansowanie 

dodatkowych wydatków; uważa, że 

rezerwę tę należy przeznaczać na 

instrumenty specjalne w wieloletnich 

ramach finansowych oraz że powinna ona 

stanowić źródło dodatkowych środków o 

charakterze uzupełniającym, zarówno po 

stronie zobowiązań, jak i płatności, w 

oparciu o decyzję władzy budżetowej; 

Or. en 

 

 


