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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 1

(1) Rada Europejska na posiedzeniu w 
Brukseli w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. 
postanowiła m.in., że w ustaleniach 
dotyczących zasobów własnych należy 
kierować się ogólnym celem 
sprawiedliwości. Ustalenia te powinny 
zatem zapewniać, zgodnie z odpowiednimi 
konkluzjami Rady Europejskiej z 
Fontainebleau w 1984 r., że żadne państwo 
członkowskie nie poniesie ciężaru 
budżetowego, który byłby nadmierny w 
stosunku do jego względnej zamożności. 
Właściwe jest zatem wprowadzenie
przepisów obejmujących określone państwa 
członkowskie.

(1) Rada Europejska na posiedzeniu w 
Brukseli w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. 
postanowiła m.in., że w ustaleniach 
dotyczących zasobów własnych należy 
kierować się ogólnym celem 
sprawiedliwości. Ustalenia te powinny 
zatem zapewniać, zgodnie z odpowiednimi 
konkluzjami Rady Europejskiej z 
Fontainebleau w 1984 r., że żadne państwo 
członkowskie nie poniesie ciężaru 
budżetowego, który byłby nadmierny w 
stosunku do jego względnej zamożności. 
Rada Europejska w dniach 15-16 grudnia 
2005r. stwierdziła, że obok znacznej liczby 
szczegółowych ustaleń dotyczących 
poszczególnych państw członkowskich po 
stronie wydatków w budżecie, że obok 
rabatu, z którego korzysta Wielka Brytania, 
z obniżonej stawki podatku VAT w okresie 
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2007-2013 powinny korzystać Austria, 
Niemcy, Holandia i Szwecja, oraz że 
Holandia i Szwecja powinny korzystać w 
tym samym okresie z obniżenia brutto ich 
rocznych składek opierających się o poziom 
DNB. W tych samych ramach, obecnie i 
jedynie do momentu przyjęcia w procesie 
rewizyjnym 2008-2009 nowego, bardziej 
sprawiedliwego i przejrzystego systemu 
zasobów własnych, wprowadza się przepisy 
obejmujące określone państwa 
członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest uściślenie już na początku okresu obowiązywania decyzji, na mocy której 
niektórym państwom członkowskim przyznano specjalne warunki, co warunki te oznaczają 
oraz że owe szczegółowe ustalenia istnieją także po stronie wydatków w budżecie. Punkt 
uzasadnienia 8 staje się zatem częścią punktu uzasadnienia 1. Ponadto należy w pełni 
wyjaśnić, że Parlament Europejski może rozwiązanie takie zaakceptować jedynie do chwili 
uchwalenia nowego systemu w ramach przeglądu 2008-2009.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 11

(11) Rada Europejska obradująca w dniach 
15 i 16 grudnia 2005 r. wezwała Komisję do 
dokonania pełnego, kompleksowego 
przeglądu obejmującego wszystkie aspekty 
wydatków i zasobów UE, a także do 
sporządzenia sprawozdania w 2008/2009 r. 
W ramach powyższego Komisja powinna 
dokonać ogólnego przeglądu 
funkcjonowania systemu zasobów własnych, 
któremu - w razie konieczności -
towarzyszyć będą odpowiednie wnioski.

(11) Rada Europejska obradująca w dniach 
15 i 16 grudnia 2005 r. wezwała Komisję do 
dokonania pełnego, kompleksowego 
przeglądu obejmującego wszystkie aspekty 
wydatków i zasobów UE, a także do 
sporządzenia sprawozdania w 2008/2009 r. 
W ramach powyższego Komisja powinna 
dokonać ogólnego przeglądu 
funkcjonowania systemu zasobów własnych, 
któremu towarzyszyć będą odpowiednie 
wnioski na warunkach ustalonych w 
deklaracji w sprawie przeglądu ram 
finansowych załączonej do porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 
2006r. dotyczącego dyscypliny budżetowej i 
należytego zarządzania finansami.

Or. en
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Uzasadnienie

Zwraca się uwagę na ustępy 6 + 8 rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie 
porozumienia międzyinstytucjonalnego. Parlament oczekuje, że Komisja przedstawi konkretne 
propozycje dotyczące wprowadzenia zmian do decyzji o zasobach własnych. W związku z tym 
skreśla się słowa "w razie konieczności". Parlament będzie włączony we wszystkie etapy 
przeglądu. Zarówno przegląd jak i wydatki wymagają reform, a Parlament jest gotowy do 
podjęcia debaty na ten temat.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 11a (nowy)

(11 a) W rezolucji z dnia 17 maja 2006r.1 w 
sprawie porozumienia 
międzyinstytucjonalnego Parlament 
Europejski zadeklarował, że celem tego 
rodzaju przeglądu powinno być osiągnięcie 
porozumienia w sprawie nowego, ogólnego 
systemu finansowego, który byłby 
sprawiedliwy, skuteczny, progresywny i 
przejrzysty oraz dawałby Unii Europejskiej 
zdolność do zrealizowania jej aspiracji 
raczej z zasobów własnych, niż ze składek 
państw członkowskich. Parlament wskazał 
również, że przede wszystkim system 
zasobów własnych oraz strona wydatków 
wymagają pilnej reformy, aby uniknąć tego 
samego, bolesnego doświadczenia 
negocjacji krajowych przy kolejnych 
ramach finansowych.
__________________________
1 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2006)0210.

Or. en

Uzasadnienie

Zwraca się uwagę na ustępy 6 + 8 rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie 
porozumienia międzyinstytucjonalnego. Parlament oczekuje, że Komisja przedstawi konkretne 
propozycje dotyczące wprowadzenia zmian do decyzji o zasobach własnych. W związku z tym 
skreśla się słowa "w razie konieczności". Parlament będzie włączony we wszystkie etapy 
przeglądu. Zarówno przegląd jak i wydatki wymagają reform, a Parlament jest gotowy do 
podjęcia debaty na ten temat.
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Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 11b (nowy)

(11b) Ponadto w rezolucji z dnia 18 maja 
2006r. w sprawie sprawozdania Komisji na 
temat rocznej strategii politycznej (RSP)1, 
Parlament Europejski podkreślił, że jedynie 
ponowna ogólna ocena dochodów, 
(szczególnie wprowadzenie systemu 
rzeczywistych zasobów własnych) i 
wydatków (szczególnie wprowadzenie 
współfinansowania płatności bezpośrednich 
w rolnictwie i reorientacja polityki na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich) pozwolą Unii 
Europejskiej na "wstrząśnięcie systemem", 
aby sprostać wyzwaniom szybko 
rozwijającego się świata.
__________________________
1 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2006)0221.

Or. en

Uzasadnienie

Zwraca się uwagę na ustępy 6 + 8 rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie 
porozumienia międzyinstytucjonalnego. Parlament oczekuje, że Komisja przedstawi konkretne 
propozycje dotyczące wprowadzenia zmian do decyzji o zasobach własnych. W związku z tym 
skreśla się słowa "w razie konieczności". Parlament będzie włączony we wszystkie etapy 
przeglądu. Zarówno przegląd jak i wydatki wymagają reform, a Parlament jest gotowy do 
podjęcia debaty na ten temat.


