
 

AD\1139866PL.docx  PE606.164v02-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Parlament Europejski 
2014-2019  

 

Komisja Kontroli Budżetowej 
 

2017/2053(INI) 

27.11.2017 

OPINIA 

Komisji Kontroli Budżetowej 

dla Komisji Budżetowej 

w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

(2017/2053(INI)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Nedzhmi Ali 



 

PE606.164v02-00 2/8 AD\1139866PL.docx 

PL 

PA_NonLeg 



 

AD\1139866PL.docx 3/8 PE606.164v02-00 

 PL 

WSKAZÓWKI 

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

A. mając na uwadze, że w sytuacji ograniczonych zasobów należy przywiązywać większe 

znaczenie do ochrony interesów finansowych UE przy zwiększaniu dochodów w 

budżecie UE przez podnoszenie wartości kalkulacyjnej z zasobów własnych; mając na 

uwadze, że większe znaczenie należy również przywiązywać do wzmocnionej 

współpracy i wspólnych działań Komisji i państw członkowskich; 

B. mając na uwadze, że budżet UE jest przede wszystkim budżetem inwestycyjnym, 

posiadającym również pewne funkcje redystrybucji między państwami członkowskimi, i 

że służy on głównie do wspierania wspólnych strategii politycznych i celów UE oraz 

oferuje kapitał zalążkowy dla inwestycji średnio- i długoterminowych; 

C. mając na uwadze, że jednym z głównych celów budżetu UE powinno być wspieranie 

szybszego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w regionach słabiej 

rozwiniętych, tak aby osiągnąć taki sam poziom rozwoju społecznego i gospodarczego 

we wszystkich państwach członkowskich, a do osiągnięcia tego celu w istotny sposób 

powinno się przyczynić zwiększone korzystanie z zasobów własnych; 

1. uważa, że zasoby własne należy wykorzystywać głównie w projektach, które mogą 

przynieść najwyższą europejską wartość dodaną; podkreśla, że wydatki należy kierować 

na obszary, w których finansowanie na poziomie europejskim jest niezbędne lub w 

których finansowanie na poziomie krajowym nie byłoby wystarczające do osiągnięcia 

europejskiego celu; 

2. podkreśla, że obecny system zasobów własnych charakteryzuje się nadmierną złożonością 

i kładzie nierówny nacisk na salda netto państw członkowskich; popiera wprowadzenie 

nowych zasobów własnych, ponieważ ograniczy to uzależnienie budżetu UE od opartych 

na DNB wkładów państw członkowskich i umożliwi kierowanie finansowania UE w 

większym stopniu na strategie polityczne i priorytety Unii; jest zdania, że udział nowych 

faktycznych zasobów własnych należy zwiększyć do co najmniej 50 % dochodów w 

budżecie UE; 

3. uważa, że zbliżające się negocjacje w sprawie następnych wieloletnich ram finansowych 

(WRF) oraz w sprawie brexitu stwarzają UE okazję do przeprowadzenia reformy systemu 

zasobów własnych; uważa, że Komisja i państwa członkowskie powinny przygotować 

reformę w oparciu o jasne i wspólnie uzgodnione zasady; wzywa w związku z tym 

państwa członkowskie do przeprowadzenia dogłębnej reformy systemu oraz do 

dopilnowania, by przyszłe finansowanie UE było bardziej stabilne, zrównoważone, 

przewidywalne i bardziej przejrzyste oraz by lepiej rozliczano się z niego przed 

obywatelami UE; wzywa Komisję do rozważenia zaleceń przedstawionych przez Grupę 

Wysokiego Szczebla ds. Środków Własnych w sprawozdaniu w sprawie przyszłego 

finansowania UE; 

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by wykorzystały reformę do wprowadzenia 

środków zachęty i by zachęcały państwa członkowskie do inwestowania w projekt 
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europejski, a także do zniesienia wszystkich mechanizmów rabatów i korekt, co zapewni 

prostszą, bardziej stabilną, sprawiedliwą i przejrzystą strukturę; w związku z tym uważa, 

że wkłady krajowe do budżetu UE nie powinny być uwzględniane przy obliczaniu 

deficytu w ramach paktu stabilności i wzrostu; 

5. zwraca się do państw członkowskich o uwzględnienie zagrożeń, jakie zwiększenie 

zasobów własnych może stworzyć dla systemu poboru dochodów, który będzie w 

związku z tym wymagał wprowadzenia koniecznych zabezpieczeń; 

6. zwraca uwagę na potrzebę umocnienia istniejących systemów kontroli i wprowadzenia 

nowych mechanizmów zapobiegania nadużyciom i nieprawidłowościom, które mogą 

zagrozić interesom finansowym UE podczas pobierania nowych zasobów własnych; w 

związku z tym wzywa Komisję, aby przygotowała się do zaproponowania odpowiednich 

środków ochrony interesów finansowych UE, w momencie gdy (i jeśli) państwa 

członkowskie wprowadzą nowe zasoby własne do budżetu Unii; 

7. ubolewa nad różnicami występującymi w kontrolach celnych przeprowadzanych w Unii i 

nad wysokimi kwotami oszustw występujących w systemie poboru zasobów własnych; 

podkreśla znaczenie kontroli celnych i związanego z nimi pobierania należności celnych; 

zwraca uwagę na uszczuplenie dochodów wynikające z luk w podatku VAT i z 

transgranicznych oszustw związanych z VAT; podkreśla fakt, że przemyt wysoko 

opodatkowanych towarów jest przyczyną poważnego uszczuplenia dochodów dla budżetu 

UE i państw członkowskich; apeluje do Komisji o wzmocnienie wspólnej polityki kontroli 

celnych z myślą o ich prawdziwej harmonizacji w celu poprawy poboru tradycyjnych 

zasobów własnych; 

8. przypomina, jak ważne jest ułatwienie i przyspieszenie wymiany informacji z organami 

takimi jak OLAF i Europol w celu zwalczania oszustw celnych i transgranicznych 

przestępstw skarbowych; zwraca uwagę na wzrost liczby międzynarodowych oszustw 

związanych z podatkiem VAT, tzw. karuzel podatkowych, i wzywa Komisję do dalszego 

zaostrzenia środków służących przeciwdziałaniu i zapobieganiu tego rodzaju oszustwom; 

uważa, że niezbędna jest praktyczna optymalizacja zasobów opartych na VAT bez 

nakładania dodatkowego obciążenia na obywateli UE i państwa członkowskie; 

9. uważa, że wszelkie nowo przyjęte zasoby powinny spełniać trzy podstawowe kryteria: 

prostoty, sprawiedliwości i kontroli demokratycznej; przypomina, że przy rozważaniu 

nowych źródeł finansowania należy wziąć pod uwagę zasady wspomniane przez Grupę 

Wysokiego Szczebla ds. Środków Własnych; podkreśla, że nowy system powinien być 

zrozumiały i przejrzysty dla europejskich podatników, i potępia obecnie stosowaną przez 

niektóre kraje UE politykę gry o sumie zerowej; jest zdania, że negocjacjom budżetowym 

nie przyświeca zasada europejskiej wartości dodanej, ale raczej logika krajowego 

„godziwego zwrotu” i sald budżetowych; 

10. zachęca Komisję i państwa członkowskie do rozważenia również innych zasobów 

podatkowych dostępnych w UE, które mogłyby stworzyć większą europejską wartość 

dodaną w niektórych obszarach polityki związanych z ryzykiem, wzmacniając 

jednocześnie budżet UE i ograniczając wpływy do budżetu UE oparte na DNB i VAT; 

uważa, że obecny system zasobów własnych opartych na podatku VAT należy zastąpić 

właściwym transferem części podatku VAT pobieranego na poziomie krajowym; jest 

zdania, że nowe zasoby mogłyby pochodzić również z europejskich strategii politycznych, 
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takich jak strategie w zakresie środowiska, energii, klimatu czy transportu; 

11. zauważa, że wykorzystanie zasobów własnych powinno być ukierunkowane na 

europejskie dobra publiczne, z których wszystkie państwa członkowskie mogą korzystać 

w takim samym stopniu i w odniesieniu do których działanie na szczeblu UE jest nie tylko 

właściwe, ale również niezbędne, lub na przypadki, gdy krajowe możliwości finansowania 

nie wystarczają, by zrealizować priorytety i osiągnąć cele UE; podkreśla w tym 

względzie, jak ważny jest budżet UE dla wspierania dalszej integracji UE i spójności 

między państwami członkowskimi; zauważa dwa obszary o większej europejskiej 

wartości dodanej, cieszące się również dużym stopniem akceptacji wśród obywateli, a 

mianowicie badania naukowe i rozwój oraz bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne; 

12. zaznacza, że UE powinna rozważyć ograniczenie działań w dziedzinach, w których 

postrzega się, że Unia ma ograniczoną wartość dodaną lub nie może zrealizować 

dawanych obietnic; podkreśla jednak, że gdy wyznaczane są ambitne cele europejskie, 

należy również odpowiednio przydzielać wystarczające środki finansowe, oraz że gdy 

wyznaczane są nowe cele, zapewniane powinny być nowe zasoby; 

13. wyraża przekonanie, że wydatki z zasobów własnych na projekty związane z 

bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym zostaną przychylnie przyjęte przez 

obywateli, co zwiększy europejską wartość dodaną tych projektów; jest zaniepokojony 

niskim poziomem wydatków w niektórych kluczowych obszarach związanych z 

bezpieczeństwem, takich jak działania przygotowawcze dotyczące współpracy i badań na 

rzecz obrony i bezpieczeństwa; 

14. z zadowoleniem przyjmuje powszechniejsze korzystanie z zasobów własnych w 

finansowaniu projektów związanych z badaniami i rozwojem, pomimo iż utrzymują się 

wątpliwości co do rodzajów finansowanych projektów; podkreśla, że wydatki powinny 

koncentrować się na projektach, które przynoszą zyski w perspektywie długoterminowej i 

przynoszą korzyści UE, a nie na finansowaniu programów, które przynoszą wyłącznie 

korzyści krótkoterminowe; 

15. wyraża zaniepokojenie z powodu niskiego udziału budżetu unijnego w wydatkach 

związanych z klimatem; utrzymuje, że przychody uzyskane z zasobów własnych powinny 

być przeznaczone na projekty, które tworzą większą europejską wartość dodaną, w tym w 

zakresie walki ze zmianą klimatu; 

16. wzywa do przeprowadzenia otwartej debaty na temat utrzymania poziomu płatności na 

politykę spójności i wspólną politykę rolną (WPR) w następnym okresie programowania, 

przy uwzględnieniu dodatkowości i wysokiej wartości dodanej, jaką zapewniają te 

polityki dla stabilności, konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w Europie; 

17. apeluje o ukierunkowane budowanie potencjału w tych państwach członkowskich, które 

doświadczają trudności z centralnie zarządzanymi programami, takimi jak instrument 

„Łącząc Europę”, „Horyzont 2020” i Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 

Strategicznych (EFIS); 

18. wzywa Komisję, aby w ciągu następnego roku przedłożyła Parlamentowi komunikat 

wyjaśniający, jak zamierza ona pogodzić długoterminowe cele polityczne, takie jak 

strategia „Europa 2020”, z sytuacją, która nastąpi po zamknięciu WRF na okres do 2020 
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r.; jest głęboko przekonany, że plan działania UE na następne dziesięciolecie powinien 

odgrywać decydującą rolę w procesie opracowywania kolejnych wieloletnich ram 

finansowych; 

19. przypomina, że projekty długoterminowe, takie jak „Horyzont 2020” i dziesięć 

priorytetów Komisji Jeana-Claude’a Junckera, powinny być brane pod uwagę przy 

przydzielaniu zasobów własnych; zwraca się do Komisji, aby ukierunkowała swoje 

priorytety na pomyślną realizację tych projektów długoterminowych; 

20. uważa, że jaśniejsze i prostsze zasady przyczynią się do sprawnego przydziału zasobów 

oraz do zwiększenia skuteczności i przejrzystości, a w wyniku tego do zmniejszenia 

liczby występujących błędów; wzywa Komisję do sporządzenia planu działania w oparciu 

o te wytyczne; 

21. wyraża zaniepokojenie sposobem, w jaki dokonuje się pomiaru przydzielania wydatków; 

jest zdania, że system salda budżetu nie jest odpowiedni w przypadku projektów o 

europejskiej wartości dodanej, ponieważ projekty te mogą być realizowane wyłącznie w 

jednym państwie członkowskim, co prowadzi do zachwiania równowagi pomiędzy 

rachunkami danego kraju i innych krajów; 

22. podkreśla, że strategie polityczne, które byłyby korzystne dla wszystkich obywateli UE i 

które zapewniłyby większą europejską wartość dodaną, nie są atrakcyjne pod względem 

sald netto; jest zatem zdania, że należy opracować nową metodę pomiaru wartości 

projektów i wprowadzić usprawniony system sprawozdawczości; 

23. ponownie podkreśla, że zamiast kierować się jedynie rachunkami każdego państwa 

członkowskiego, należy przeznaczać zasoby własne na projekty mające potencjał 

tworzenia najwyższej europejskiej wartości dodanej; zachęca Komisję do przedstawienia 

ambitnych wniosków w sprawie nowych zasobów własnych; uważa, że mogłoby to 

zmniejszyć względny udział opartych na DNB wkładów państw członkowskich do 

budżetu UE, a tym samym pomóc wyeliminować antyeuropejskie skupianie się tylko na 

„godziwym zwrocie” z sald netto; 

24. uważa, że aby wzmocnić budżet UE, Komisja powinna zbadać możliwość pobierania 

opłaty za emisję CO2 w drodze ustalania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, z 

wykorzystaniem instrumentów podatkowych lub rynkowych; uważa, że taki instrument 

mógłby przynieść wysoką europejską wartość dodaną, ponieważ opłata może stanowić 

zachętę do zmiany zachowań konsumentów i producentów i skutkować mniejszą 

emisyjnością w przyszłości; uważa jednak, że każde unijne rozwiązanie oparte na 

podatkach powinno być jak najbardziej neutralne dla całkowitego obciążenia 

podatkowego danego państwa członkowskiego; wskazuje, że taka opłata musiałaby 

również uwzględniać obecny system handlu emisjami, aby unikać powielania środków i 

celów oraz sprzeczności między nimi. 
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