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ZALECENIA 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. domaga się przeprowadzenia gruntownej reformy systemu zasobów własnych bez 

zwiększania obciążeń podatkowych dla europejskich podatników, w tym solidnych 

priorytetów i nowych zasobów własnych, które mogłyby zmniejszyć udział wkładów 

opartych na DNB, które w 2016 r. stanowiły 65,4 % dochodów Unii; zaznacza, że 

mimo iż większość dochodów UE pochodzi nadal z wkładów państw członkowskich 

opartych na DNB i podatku VAT, nie są one postrzegane jako rzeczywiste zasoby 

własne; podkreśla, że UE potrzebuje stabilnych zasobów własnych, w związku z czym 

zwraca uwagę, że na przykład represyjne taryfy celne nie mogą stanowić 

przewidywalnego źródła dochodu, a co za tym idzie, nie powinny być jako takie 

traktowane; apeluje również o stopniowe wycofanie wszelkich form rabatów; 

podkreśla, że obecny system obejmuje złożone i nieprzejrzyste mechanizmy korekty, 

które każdego roku przyczyniają się do niedoboru środków na płatności; 

2. zwraca uwagę, że Grupa Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych przedstawiła w 

swoim sprawozdaniu nowe propozycje, w tym dotyczące reformy zasobów własnych 

opartych na VAT i unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, opłat z tytułu 

emisji CO2, opodatkowania transportu, opodatkowania energii elektrycznej i 

przychodów pochodzących z jednolitego rynku cyfrowego; podkreśla, że wprowadzenie 

nowych zasobów własnych może doprowadzić do zwiększenia spójności polityki 

dotyczącej przychodów i wydatków w budżecie; podkreśla, że pomimo tych propozycji 

wkłady państw członkowskich muszą w dalszym ciągu stanowić główne źródło 

zasobów własnych w prostszym, bardziej przejrzystym i zrównoważonym, a także 

podlegającym demokratycznej kontroli systemie, w ramach którego przychody są 

mądrze wydatkowane; 

3. zachęca wszystkie strony do wyciągnięcia odpowiednich wniosków ze sprawozdania 

Grupy Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych oraz do przeanalizowania 

wykonalności zaleceń z myślą o zwiększeniu przejrzystości, stabilności, spójności, 

sprawiedliwości i przewidywalności budżetu Unii oraz jego uproszczeniu, przy 

jednoczesnym poszanowaniu zasady pomocniczości oraz z coraz większym naciskiem 

na solidarność i redystrybucję między bogatszymi i biedniejszymi krajami; w związku z 

tym zwraca uwagę, że obecny system zasobów własnych charakteryzuje się znacznym 

stopniem złożoności, co powoduje brak przejrzystości, któremu można zaradzić dzięki 

wspólnym wysiłkom instytucji UE i państw członkowskich; 

4. zauważa, że te nowe rodzaje zasobów własnych są niezbędne do sfinansowania nowych 

zadań Unii w takich obszarach jak migracja, porozumienie paryskie oraz 

bezpieczeństwo wewnętrzne i obrona, a także w celu wyrównania oczekiwanej straty w 

przychodach wynoszącej 9–12 mld EUR rocznie, którą może spowodować brexit; 

zauważa również, że w celu ochrony europejskiej wartości dodanej budżetu UE nowe 

zasoby własne są niezbędne, aby umożliwić UE prawidłowe finansowanie zarówno jej 

tradycyjnych strategii politycznych, jak i nowych priorytetów, unikając przy tym 

potencjalnych cięć wydatków na wspólną politykę rolną (WPR), o których mowa w 
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opublikowanym przez Komisję „Dokumencie otwierającym debatę na temat przyszłości 

finansów UE”; 

5. podkreśla, że opłaty rolne są zarówno instrumentem polityki, jak i narzędziem 

finansowania WPR oraz że umowy o wolnym handlu doprowadzą do spadku dochodów 

z ceł; zauważa, że Grupa Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych w swoim 

sprawozdaniu zaleca ich utrzymanie w przyszłości w budżecie wspólnej polityki rolnej, 

ponieważ są one prostym, wydajnym i autentycznym zasobem własnym Unii; zauważa, 

że udział tradycyjnych zasobów własnych od lat stale spada, gdyż obniżenie średnich 

stawek celnych nie idzie w parze z wystarczająco dużym wzrostem obrotów 

handlowych; 

6. podkreśla, że dodatkowe dochody, w tym również grzywny za naruszenie zasad 

konkurencji i wyższe od spodziewanych przychody z ceł, nie stwarzają nowych 

możliwości wydatkowania środków, lecz prowadzą do obniżenia wkładów opartych na 

DNB; 

7. zwraca uwagę, że zreformowane zasoby własne z tytułu VAT (zastępujące obecne 

zasoby własne z tego źródła), zasoby własne oparte na podatku od przedsiębiorstw, 

podatek od transakcji finansowych lub inne podatki od działalności finansowej miałyby 

tę zaletę, że poprawiłyby funkcjonowanie jednolitego rynku; 

8. podkreśla wartość dodaną WPR w stymulowaniu innowacji, konkurencyjności i 

zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa oraz wzmocnieniu unijnego 

długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego i środowiskowego, a także 

stabilności cen żywności poprzez bardziej stabilne dochody gospodarstw rolnych i 

środki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich inwestowane w społeczności 

wiejskie i gospodarstwa rolne, zapobiegając w ten sposób wyludnieniu obszarów 

wiejskich i wykorzystując ich potencjał; dostrzega potrzebę reformy WPR w celu 

zwiększenia jej wiarygodności i uzasadnienia jej dalszego wspierania wśród obywateli 

spoza środowisk rolniczych, zwiększając liczbę środowiskowych dóbr publicznych, a 

także zapewniając sprawiedliwszy podział płatności w państwach członkowskich oraz 

między nimi; ponadto podkreśla konieczność zapewnienia wkładu opłat rolnych do 

finansów UE; 

9. zwraca uwagę, że WPR każdego dnia zapewnia przede wszystkim około 500 mln 

obywateli europejskich żywność wysokiej jakości po przystępnych cenach; wskazuje 

ponadto, że kosztuje to każdego obywatela UE przeciętnie 32 centy dziennie – jako 

wkład na rzecz zdrowej i bezpiecznej żywności oraz różnorodnego krajobrazu 

rolniczego; podkreśla w związku z tym, że WPR, jako jedyny w pełni zintegrowany 

obszar polityki, wnosi najwyższą europejską wartość dodaną oraz że polityka rolna 

finansowana ze środków krajowych byłaby dużo bardziej kosztowna; 

10. podkreśla, że również uproszczenie wspólnej polityki rolnej i ograniczenie związanej z 

nią biurokracji może pośrednio przyczynić się do wzrostu dochodów; 

11. apeluje, aby niewykorzystane środki przeznaczone na sektor rolny za pośrednictwem 

mechanizmu dyscypliny finansowej zostały w pełnym wymiarze udostępnione w formie 

płatności bezpośrednich w przyszłym roku budżetowym; 
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12. uważa, że WPR jest polityką skuteczną i że należy ugruntować jej prawomocność jako 

jednego z głównych instrumentów działania na szczeblu unijnym w zakresie utrzymania 

i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich, w szczególności w sektorze rolnictwa. 
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