
PA\642524PL.doc PE 382.347v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Spraw Konstytucyjnych

WERSJA TYMCZASOWA
2006/2205(INI)

6.12.2006

PROJEKT OPINII
Komisji Spraw Konstytucyjnych

dla Komisji Budżetowej

w sprawie przyszłości systemu zasobów własnych Unii Europejskiej
(2006/2205(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Carlos Carnero González



PA\642524PL.doc PE 382.347v01-002/4PA\642524PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\642524PL.doc PE 382.347v01-003/4PA\642524PL.doc

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. stwierdza, że obecnie obowiązujący system zasobów własnych Unii ani nie charakteryzuje 
się przejrzystością dla obywateli, ani nie spełnia celów określonych w traktatach, 
zwłaszcza w zakresie zapewnienia finansowej autonomii Unii;

2. podkreśla, że obecny system, zamiast zapewniać UE zasoby własne wystarczające do 
realizacji jej polityki, uniemożliwia obywatelom zrozumienie wspólnotowych finansów i 
prowokuje między państwami członkowskimi negocjacje mające 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;

3. popiera w związku z tym głęboką reformę systemu finansowania Unii (zarówno 
wydatków, jak i dochodów), do której zaproponowania Komisja zobowiązała się w 
2008/2009, zgodnie z ustaleniami Rady UE z grudnia 2005 r. i zgodnie z Deklaracją w 
sprawie zmiany perspektywy finansowej załączoną do Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury 
budżetowej z dnia 17 maja 2006 r.;

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

− powstanie z rzeczywistych wspólnotowych zasobów własnych, a nie jak dotąd z 
wkładów krajowych do budżetu europejskiego;

− zapewni Unii wystarczające środki do odpowiedniego finansowania jej polityki, 
biorąc zwłaszcza pod uwagę przyszłe rozszerzenia;

− będzie przejrzysty i zrozumiały;

− będzie podlegał w pełni demokratycznym procesom decyzyjnym i kontroli;

− będzie sprawiedliwy;

5. w tym celu uważa za stosowne stopniowe wprowadzenie autentycznych zasobów 
własnych Unii, pochodzących 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;

6. w odniesieniu do mechanizmów decyzyjnych w zakresie zasobów własnych:

− ponawia swą akceptację postanowień zawartych w konstytucji europejskiej, tzn. z 
jednej strony podstawowych przepisów zawartych w europejskiej ustawie Rady po 
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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;

− przypomina jednak, że postanowienia te stanowią nieodłączną część ogólnego 
porozumienia w sprawie finansów Unii ustalonego w konstytucji europejskiej i 
opartego na następujących elementach:

● pozostawienie państwom członkowskim ostatniego słowa w kwestii zasobów 
własnych,

● włączenie do traktatu aktualnej perspektywy finansowej za pomocą aktu 
prawnego ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe, który wymagałby 
zgody Rady i PE,

● likwidacja rozróżnienia na wydatki obligatoryjne i nieobligatoryjne w budżecie 
rocznym,

● nadanie PE uprawnień decyzyjnych obejmujących cały budżet roczny;

7. podkreśla, że dalsze pogłębianie europejskiej integracji politycznej będzie musiało 
oznaczać uproszczenie procesu podejmowania decyzji w sprawie zasobów własnych w 
celu uczynienia go bardziej skutecznym oraz przyznanie PE uprawnienia do ich 
zatwierdzania, wraz z parlamentami krajowymi państw członkowskich, tak aby proces ten 
był rzeczywiście wspólnotowy;

8. uważa, że powodzenie reformy wymaga, obok zmiany systemu zasobów własnych, 
przeformułowania celów, na jakie przeznaczane są środki Unii, aby wzmocnić wszystkie 
dziedziny jej polityki, mając na uwadze ewolucję procesu konstrukcji europejskiej i w 
oparciu o wspólną refleksję ze strony PE, Komisji, Rady i parlamentów krajowych;

9. wyraża w związku z tym zadowolenie z metodologii zastosowanej przez sprawozdawcę 
komisji przedmiotowo właściwej, jeśli chodzi o dialog z parlamentami krajowymi, jak 
również z owocnych debat przeprowadzonych dotąd na forach parlamentarnych na temat 
przyszłości Europy.


