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Szanowny Panie Przewodniczący!

Ze względu na bardzo napięty harmonogram w komisji BUDG komisja ENVI nie będzie mogła 
przeprowadzić w terminie głosowania nad projektem opinii w sprawie systemu zasobów 
własnych UE. W związku z tym jako przewodniczący komisji ENVI, wraz z Esther de Lange, 
sprawozdawczynią komisji ENVI odpowiedzialną za wniosek dotyczący decyzji Rady w 
sprawie systemu zasobów własnych UE, chciałbym przedstawić Panu opinię komisji ENVI w 
formie punktów rezolucji, które mam nadzieję zostaną wzięte pod uwagę przez Pańską komisję:

1. podkreśla, że instrumentowi Next Generation EU powinien towarzyszyć wiarygodny 
plan spłaty, który powinien rozpocząć się już w kolejnych WRF, jeżeli pozwoli na to 
sytuacja gospodarcza, poprzez ustanowienie rzeczywistych, nowych zasobów własnych 
UE, aby uniknąć sytuacji, w której spłata będzie miała negatywny wpływ na przyszłe 
pokolenia lub przyszłe WRF; uważa ponadto, że nowe zasoby własne w wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) na lata 2021–2027 dają możliwość zwiększenia stabilności 
i przejrzystości budżetu Unii po stronie dochodów, aby zapewnić większą autonomię 
Unii, a tym samym lepiej wykorzystywać potencjał budżetu Unii w zakresie 
transformacji; 
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2. w związku z tym ponownie podkreśla, że reforma i wprowadzenie nowych zasobów 
własnych od 2021 r. jest warunkiem udzielenia przez Parlament zgody na kolejne WRF;

3. wzywa do wprowadzenia od 2021 r. koszyka nowych zasobów własnych, które będą w 
pełni zgodne z polityką Unii, między innymi w dziedzinie środowiska, zdrowia i 
klimatu, oraz wzywa do szybkiego osiągnięcia porozumienia w sprawie prawnie 
wiążących przepisów i harmonogramu wprowadzenia dodatkowych zasobów własnych 
w kolejnych WRF; 

4. potwierdza swoje stanowisko popierające nowe zasoby własne, w szczególności te, 
które przyczyniają się do realizacji celów Unii w dziedzinie środowiska, zdrowia i 
klimatu, a zwłaszcza znaczną część dochodów z systemu handlu emisjami, podatek od 
tworzyw sztucznych oraz mechanizm dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla;

5. ponownie podkreśla swoje poparcie dla wniosku w sprawie zasobów własnych opartych 
na nierecyklingowanych plastikowych odpadach opakowaniowych; podkreśla, że jego 
zamierzonym skutkiem musi być priorytetowe traktowanie zapobiegania produkcji 
odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami; wzywa do wprowadzenia 
skutecznych mechanizmów rejestracji i kontroli oraz wyjaśnienia metody obliczania;

6. ponownie wzywa do uznania znacznej części rozszerzonego systemu handlu emisjami 
(ETS) za zasoby własne w celu wsparcia projektów Unii, takich jak energia ze źródeł 
odnawialnych, magazynowanie i połączenia międzysystemowe, a także inwestycji w 
przełomowe innowacje niskoemisyjne w przemyśle, które są zgodne z porozumieniem 
paryskim i celami Unii w zakresie klimatu i energii, w szczególności z celem 
dotyczącym neutralności klimatycznej do 2050 r.; uważa, że nie powinno to szkodzić 
budżetom krajowym przeznaczonym na politykę w zakresie klimatu i energii (ponieważ 
50 % dochodów przeznacza się na ten cel w dyrektywie w sprawie ETS (dyrektywa 
2003/87/WE));

7. uważa, że ze względu na brak zharmonizowanych międzynarodowych środków 
opodatkowania paliwa lotniczego należy zbadać możliwość uznania za zasób własny na 
szczeblu Unii opłaty, której podstawą byłoby natężenie emisji związanych z lotami, aby 
zapewnić dalsze zachęty do badań, rozwoju i inwestycji w zakresie bardziej wydajnych 
i niskoemisyjnych samolotów i paliw oraz aby ograniczyć rosnące emisje w lotnictwie, 
przy jednoczesnym zapewnieniu równych warunków prowadzenia działalności w 
sektorze transportu; 

8. wzywa Komisję do przedłożenia wniosku w sprawie mechanizmu dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 w 2021 r. jako nowego rodzaju zasobów 
własnych w budżecie Unii w celu jego wprowadzenia do dnia 1 stycznia 2023 r., przy 
zachowaniu pełnej zgodności z zasadami WTO, aby zapewnić równe warunki działania 
w handlu międzynarodowym oraz ograniczyć emisje i ryzyko ucieczki emisji, a 
jednocześnie zinternalizować ujemne koszty zewnętrzne importowanych towarów;

9. podkreśla, że wpływy pochodzące z nowych zasobów własnych powinny mieć na celu 
pokrycie kosztów spłaty kwot pożyczonych w ramach instrumentu Next Generation 
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EU; uważa, że wszelkie kwoty wygenerowane przez te nowe zasoby własne 
wykraczające poza to, co jest konieczne do pokrycia zobowiązań w zakresie spłaty, 
powinny być przekazywane do budżetu UE na finansowanie priorytetów Unii;

10. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji jako punkt wyjścia do natychmiastowego 
i trwałego zwiększenia pułapu zasobów własnych w celu zaspokojenia potrzeb WRF i 
uwzględnienia przewidywanych konsekwencji brexitu, a także dodatkowego 
tymczasowego zwiększenia tego pułapu do 2% dochodu narodowego brutto UE, co jest 
niezbędne do tego, by zaspokoić potrzeby funduszu na rzecz odbudowy i zwiększania 
odporności, móc pokryć zobowiązania z tytułu pożyczek oraz uwzględnić spodziewany 
spadek DNB po recesji wywołanej kryzysem;

Wysłałem podobne pismo do José Manuela FERNANDESA i Valérie HAYER, 
współsprawozdawców komisji BUDG ds. systemu zasobów własnych UE.

Z wyrazami szacunku 

Pascal CANFIN


