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Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 1
Ustęp 1

1. stwierdza, że obecnie obowiązujący system zasobów własnych Unii nie jest ani
zrozumiały i przejrzysty dla obywateli, ani nie spełnia celów określonych w 
traktatach, zwłaszcza w zakresie zapewnienia finansowej autonomii Unii;

Or. en

Poprawkę złożył Bronisław Geremek

Poprawka 2
Ustęp 1 a (nowy)

1a. uważa, że system zasobów własnych powinien być dostosowany do reform 
instytucjonalnych Unii Europejskiej, które umacniają prawa obywateli i ich rolę w 
Unii;

Or. fr
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Poprawkę złożyli Gérard Onesta, Johannes Voggenhuber

Poprawka 3
Ustęp 2

2. podkreśla, że obecny system wspólnotowych finansów, zamiast zapewniać UE zasoby 
własne wystarczające do realizacji jej polityki, staje się coraz mniej zrozumiały dla 
obywateli i prowadzi w szczególności do negocjacji między państwami 
członkowskimi mających na celu obniżenie własnego wkładu – niezależnie od tego, 
czy dany kraj jest płatnikiem czy też beneficjentem netto – w oparciu o tzw. 
„sprawiedliwy zwrot” poniesionych nakładów, zupełnie ignorując liczne korzyści, 
jakie państwa należące do Wspólnoty otrzymują z tytułu przynależności do niej, i 
zaprzeczając jakiejkolwiek logice spójności;

Or. en

Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 4
Ustęp 4

4. uważa za konieczne wprowadzenie nowego systemu zasobów własnych UE, który:

– rzeczywiście przyczynia się do redystrybucji zasobów z bogatszych do 
biedniejszych państw członkowskich;

– może funkcjonować bez konieczności odstępstw, potrąceń i mechanizmów 
korygujących;

– zapewni Unii wystarczające środki do odpowiedniego finansowania jej 
polityki, biorąc zwłaszcza pod uwagę przyszłe rozszerzenia, a także do 
bardziej bezpośredniego dostosowania wydatków Unii do jej priorytetów 
politycznych;

– będzie przejrzysty i zrozumiały;

– będzie podlegał w pełni demokratycznym procesom decyzyjnym i kontroli;

– będzie sprawiedliwy;

Or. en
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Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 5
Ustęp 4 tiret piąte a (nowe)

– zapewnia bezpośrednie powiązanie obywateli z Unią;

Or. en

Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 6
Ustęp 5

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Pervenche Berès, Marie-Line Reynaud, Pierre Moscovici

Poprawka 7
Ustęp 5

5. w tym celu uważa za stosowne stopniowe wprowadzenie autentycznych zasobów 
własnych Unii, pochodzących z podatków, umożliwiających uniezależnienie się od 
środków przekazywanych przez państwa członkowskie, dzięki czemu powstanie 
bezpośredni związek między obywatelami i wspólnotowymi finansami; podatek ten 
powinien być sprawiedliwy, skuteczny i nie powodować wzrostu ogólnego obciążenia 
podatkowego obywateli;

Or. fr

Poprawkę złożyli Gérard Onesta, Johannes Voggenhuber

Poprawka 8
Ustęp 5

5. w tym celu uważa za stosowne stopniowe wprowadzenie nowych autentycznych 
zasobów własnych Unii, obejmujących zasoby pochodzące z podatków, dzięki czemu 
powstanie bezpośredni związek między obywatelami i wspólnotowymi finansami;
podatek ten powinien być sprawiedliwy, skuteczny i nie powodować wzrostu 
ogólnego obciążenia podatkowego obywateli;

Or. en
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Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 9
Ustęp 5

5. w tym celu uważa za stosowne stopniowe wprowadzenie autentycznych zasobów 
własnych Unii, pochodzących z podatków (euro-podatki), dzięki czemu powstanie 
bezpośredni związek między obywatelami i wspólnotowymi finansami; podatek ten 
powinien być sprawiedliwy, skuteczny i nie powodować wzrostu ogólnego obciążenia 
podatkowego obywateli;

Or. en

Poprawkę złożyli Pervenche Berès, Marie-Line Reynaud, Pierre Moscovici

Poprawka 10
Ustęp 6 tiret pierwsze

– ponawia, jako pierwszy etap, swą akceptację postanowień zawartych w konstytucji 
europejskiej, tzn. z jednej strony podstawowych przepisów zawartych w europejskiej 
ustawie Rady po konsultacji z PE i przyjętej przez wszystkie państwa członkowskie 
zgodnie z ich zasadami konstytucyjnymi, i z drugiej strony przepisów wykonawczych 
ustanowionych przez ustawę Rady przyjętą większością kwalifikowaną po akceptacji 
PE;

Or. fr

Poprawkę złożyli Gérard Onesta, Johannes Voggenhuber

Poprawka 11
Ustęp 6 tiret drugie punkty 3 i 4

(… …)
● likwidacja rozróżnienia na wydatki obligatoryjne i nieobligatoryjne w budżecie 

rocznym, nadająca tym samym PE (skreślenie) uprawnienia decyzyjne obejmujące 
cały budżet roczny;

Or. en
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Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 12
Ustęp 7

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Pervenche Berès, Marie-Line Reynaud, Pierre Moscovici

Poprawka 13
Ustęp 8 a (nowy)

8a. uważa, że śródokresowy przegląd perspektywy finansowej stanowi okazję do 
przeformułowania celów wspólnotowej polityki; chciałby w związku z tym 
przygotować się do tej zmiany bez dalszej zwłoki, wykorzystując metodę angażującą 
wszystkie właściwe komisje, tak jak miało to miejsce przy wstępnych negocjacjach;

Or. fr

Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 14
Ustęp 9 a (nowy)

9a. podkreśla, że rewizja systemu finansowego Unii Europejskiej, obejmująca zarówno 
przychody, jak i wydatki, powinna nastąpić jak najszybciej; powinna ona także być 
wystarczająco radykalna, aby nie utrudniła, lecz przyczyniła się do ostatecznego 
rozstrzygnięcia kwestii traktatu konstytucyjnego.

Or. en
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