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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. Rada Europejska zwróciła się do Komisji 
Europejskiej o przedstawienie wniosku dotyczącego nowej decyzji w sprawie zasobów w
łasnych Unii Europejskiej oraz poprawionej wersji dokumentu roboczego w sprawie rabatu 
brytyjskiego, aby wdrożyć jej wnioski dotyczące finansowania Unii oraz zagwarantować, że 
ustalenia dotyczące zasobów własnych opierać się będą na zasadzie sprawiedliwości i post
ępowości. Zgodnie z wnioskami Rady Europejskiej z Fontainebleau w 1984 r. powyższe 
ustalenia muszą gwarantować, że żadne państwo członkowskie nie będzie ponosić ciężaru bud
żetowego, który byłby nadmierny w stosunku do jego względnej zamożności.

Większa część wyżej wymienionego wniosku Komisji poświęcona jest środkom technicznym 
wymaganym dla przystosowania obecnych przepisów regulujących zasoby własne, w celu 
wdrożenia specjalnych ustaleń dla Niemiec, Austrii, Holandii i Szwecji oraz metody obliczania 
mechanizmu korekty dla Wielkiej Brytanii, przy uwzględnieniu uzgodnionych upustów maj
ących zapewnić pełen udział Zjednoczonego Królestwa w kosztach obecnego rozszerzenia.

Zasoby własne Unii uznaje się za „źródło finansowania oddzielne i niezależne od wpłat 
dokonywanych przez państwa członkowskie”. Ich podstawą zasobów są tradycyjnie opłaty 
celne, a także podatki rolne i opłaty cukrowe oraz VAT uzupełnione od1988 r. przez środki 
oparte na dochodzie narodowym brutto (DNB). Niniejszy wniosek nie zmienia tej sytuacji.

Jednakże globalizacja oraz wynikająca z niej redukcja opłat celnych oznacza, że dochody 
oparte na DNB są obecnie głównym wkładem do budżetu określającym wysokość podstawy 
podatku VAT, a przede wszystkim pułap ogółu środków, jakie może otrzymać Wspólnota. W 
rezultacie tych zmian mechanizm zasobów własnych stał się przestarzały. Jeśli nie uda się go 
zmienić pogłębi się deficyt środków, których potrzebuje Unia, aby sprostać wyzwaniom 
nadchodzących lat i osiągnąć swoje cele. Należy zaproponować nowy system 
samofinansowania, który będzie zrozumiały, przejrzysty oraz zapewniający wystarczające 
przez wiele lat dochody dla Unii .

Z tego względu grudniowa Rada Europejska zwróciła się do Komisji o dokonanie pełnego 
kompleksowego przeglądu obejmującego wszystkie aspekty wydatków i zasobów Unii. Jest 
szczególnie istotne, aby w deklaracji załączonej do zawartego ostatnio porozumienia mi
ędzyinstytucjonalnego przewidziano ścisły udział Parlamentu w przygotowaniu przeglądu.

Właśnie w tym kontekście można zaproponować nowe dynamiczne środki finansowania Unii. 
Pozostaje do zdefiniowania rodzaj instrumentów finansowych lub koszyk mechanizmów 
finansowych najlepiej odpowiadających przyszłym potrzebom. W każdym takim wniosku nale
ży utrzymać opłaty wniesione przez państwa członkowskie oparte na rocencie DNB oraz 
przede wszystkim na relatywnej zamożności tych państw. Można również przewidzieć
dodatkowe środki w postaci połączenia instrumentów finansowych, takich jak procent VAT, 
udział w zyskach przedsiębiorstw, procent podatku dochodowego.
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1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 11

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

(11) Rada Europejska obradująca w dniach 
15 i 16 grudnia 2005 r. wezwała Komisję do 
dokonania pełnego, kompleksowego przegl
ądu obejmującego wszystkie aspekty 
wydatków i zasobów UE, a także do sporz
ądzenia sprawozdania w 2008/2009 r. W 
ramach powyższego Komisja powinna 
dokonać ogólnego przeglądu 
funkcjonowania systemu zasobów własnych, 
któremu - w razie konieczności - towarzyszy
ć będą odpowiednie wnioski. W pracach nad 
przeglądem oraz w przygotowaniu 
wniosków Komisja powinna wziąć pod 
uwagę pracę i zalecenia Parlamentu 
Europejskiego, zgodnie z warunkami 
deklaracji załączonej do porozumienia mi
ędzyinstytucjonalnego zawartego przez 
Parlament Europejski, Radę i Komisję z 
2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i 
należytego zarządzania finansami.

Poprawka 2
Artykuł 9
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Komisja - w ramach pełnego, 
kompleksowego przeglądu obejmującego 
wszystkie aspekty wydatków i zasobów UE, 
na podstawie którego sporządzi 
sprawozdanie w 2008/2009 r. - dokona 
ogólnego przeglądu systemu zasobów w
łasnych, któremu – w razie konieczności - 
towarzyszyć będą odpowiednie propozycje.

Komisja - w ramach pełnego, 
kompleksowego przeglądu obejmującego 
wszystkie aspekty wydatków i zasobów UE, 
na podstawie którego sporządzi 
sprawozdanie w 2008/2009 r. - dokona 
ogólnego przeglądu systemu zasobów w
łasnych, któremu – w razie konieczności - 
towarzyszyć będą odpowiednie propozycje.
W pracach nad przeglądem oraz w 
przygotowaniu wniosków Komisja powinna 
wziąć pod uwagę pracę i zalecenia 
Parlamentu Europejskiego, zgodnie z 
warunkami deklaracji załączonej do 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
zawartego przez Parlament Europejski, Rad
ę i Komisję z 2006 r. w sprawie dyscypliny 
budżetowej i należytego zarządzania 
finansami.


