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Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 1
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady Europejskiej z dnia 15 i 16 grudnia 2005 r. 
wzywającą Komisję do podjęcia pełnej i szeroko zakrojonej rewizji wszystkich 
aspektów wydatków i środków UE oraz do złożenia sprawozdania z tej rewizji w 
okresie 2008/2009; ponadto z radością przyjmuje deklarację w sprawie przeglądu 
wieloletnich ram finansowych stanowiącą załącznik do Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w 
sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 
2006 r.; wyraża ubolewanie, że Rada Europejska uzgodniła zwiększenie rabatów dla 
niektórych państw będących płatnikami netto, jeszcze bardziej komplikując system 
środków własnych i nadając jeszcze większe znaczenie krótkowzrocznej koncepcji 
odpowiedniego zwrotu inwestycji (juste retour);

Or. en
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Poprawkę złożyli Graham Booth, Vladimír Železny

Poprawka 2
Ustęp 3

3. uznaje konieczność przestrzegania zasad suwerenności i neutralności fiskalnej,
(skreślenie) pomocniczości oraz odpowiedzialności;

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 3
Ustęp 3

3. uznaje konieczność przestrzegania zasad suwerenności i neutralności fiskalnej oraz 
pomocniczości przy rozważaniu wprowadzenia nowych środków własnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 4
Ustęp 4

4. wzywa Komisję, aby w związku z rewizją planowaną na rok 2008 poważnie 
zastanowiła się nad koniecznością zapewnienia bezpośredniego i przejrzystego 
związku pomiędzy środkami Unii oraz jej obywatelami, wprowadzając mniej 
skomplikowany, a bardziej demokratyczny system środków Unii oraz zapewniając 
lepsze informowanie, zarówno na szczeblu europejskim, jak i na szczeblu krajowym 
oraz regionalnym , o źródłach finansowania Unii Europejskiej;

Or. fr
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Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 5
Ustęp 4

4. wzywa Komisję, aby w związku z rewizją planowaną na rok 2008 poważnie 
zastanowiła się nad koniecznością zapewnienia bezpośredniego, jasnego i 
przejrzystego związku pomiędzy środkami Unii oraz jej obywatelami; 

Or. fr

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 6
Ustęp 4

4. wzywa Komisję, aby w związku z rewizją planowaną na rok 2008 poważnie 
zastanowiła się nad koniecznością zapewnienia bezpośredniego lub pośredniego, 
przejrzystego związku pomiędzy środkami Unii oraz jej obywatelami;

Or. pt

Poprawkę złożyli Graham Booth, Vladimír Železny

Poprawka 7
Ustęp 5

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 8
Ustęp 5

5. proponuje, aby w procesie poszukiwania takiego związku rozważono wpłacanie do 
budżetu Unii części konkretnego podatku bezpośredniego, takiego jak podatek 
dochodowy od osób (skreślenie) prawnych, lub podatku pośredniego, takiego jak 
podatek od zużycia energii, szczególnie energii nieodnawialnej, z należytym 
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uwzględnieniem zawartych w traktacie wymogów dotyczących regionów 
charakteryzujących się trwałymi ograniczeniami;

Or. pt

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 9
Ustęp 5

5. proponuje, aby w procesie poszukiwania takiego związku rozważono wpłacanie do 
budżetu Unii części już istniejącego podatku bezpośredniego, takiego jak VAT, 
akcyza na paliwa płynne w transporcie drogowym i lotniczym, podatek dochodowy 
od osób fizycznych lub prawnych;

Or. en

Poprawkę złożyli Graham Booth, Vladimír Železny

Poprawka 10
Ustęp 6

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 11
Ustęp 6

6 uznaje fakt, że w najbliższej przyszłości wkłady poszczególnych państw 
członkowskich pozostaną ważnym źródłem dochodów Unii, jednak zachęca Komisję 
do wysunięcia propozycji systemu uzyskiwania dochodów, który obniży względne 
znaczenie wkładów krajowych, utrzymując jednak pewną minimalną część wkładów, 
w zależności od relatywnej zamożności każdego państwa członkowskiego;

Or. pt
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Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 12
Ustęp 6

6. uznaje fakt, że w najbliższej przyszłości oraz w zależności od przyszłych kompetencji 
Unii Europejskiej wkłady poszczególnych państw członkowskich pozostaną ważnym 
źródłem dochodów Unii, jednak zachęca Komisję do wysunięcia propozycji systemu 
uzyskiwania dochodów, który obniży względne znaczenie wkładów krajowych;

Or. pt

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 13
Ustęp 6

6. uznaje fakt, że w najbliższej przyszłości wkłady poszczególnych państw 
członkowskich pozostaną ważnym źródłem dochodów Unii, jednak zachęca Komisję 
do wysunięcia propozycji systemu uzyskiwania dochodów, który znacznie obniży 
względne znaczenie wkładów krajowych;

Or. fr

Poprawkę złożyli Graham Booth, Vladimír Železny

Poprawka 14
Ustęp 7

skreślony

Or. el
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Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 15
Ustęp 7a (nowy)

7a. wzywa przywódców europejskich, aby nie skupiali się w debacie wyłącznie na 
kwestii wydatków, ale zwrócili uwagę na korzyści płynące z tych wydatków oraz na 
zwrot z inwestycji, szczególnie dla najstarszych państw członkowskich;

Or. fr

Poprawkę złożyli Graham Booth, Vladimír Železny

Poprawka 16
Ustęp 8

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 17
Ustęp 8

8. domaga się przestrzegania zasady Fontainebleau w stopniu nie naruszającym 
spójności terytorialnej UE, a w konsekwencji zniesienia nieuzasadnionych rabatów, 
szczególnie w przypadku najzamożniejszych państw członkowskich.

Or. pt

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 18
Ustęp 8

8. domaga się ponownego rozpatrzenia decyzji z Fontainebleau, a w konsekwencji 
zniesienia nieuzasadnionych rabatów.

Or. en
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Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 19
Ustęp 8a (nowy)

8a. pragnie, za pośrednictwem Komitetu Regionów, włączyć regiony europejskie do 
procesu refleksji nad reformą systemu środków własnych, podobnie jak ma to 
miejsce w przypadku parlamentów krajowych.

Or. fr
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