
— pobieranie podatku od odsetek,

— zyski EBC (renta emisyjna),

— podatek ekologiczny,

— podatek od transakcji walutowych,

— opodatkowanie lokat oszczędnościowych,

— podatek od transakcji finansowych,

41. jest zdania, że ocena adekwatności nowego systemu zasobów własnych powinna opierać się na
następujących kryteriach:

— wystarczające wpływy: czy w perspektywie długoterminowej dochody wystarczą na pokrycie wydatków
UE?

— stabilność: czy system stanowić będzie stabilne źródło dochodów budżetu UE?

— widoczność i prostota: czy będzie widoczny dla obywateli UE i przez nich zrozumiany?

— niskie koszty operacyjne: czy nowy system będzie prosty w zarządzaniu, a wydatki związane z jego
realizacją – niskie?

— efektywny przydział środków: czy prowadzić będzie do efektywnego przydziału środków w UE?

— zasada redystrybucji: czy będzie związany z redystrybucją dochodów?

— zasada jednakowego traktowania: czy w ramach systemu podatnicy w tej samej sytuacji na terytorium
całej UE będą traktowani jednakowo?

— sprawiedliwe składki: czy przyjęcie takiego źródła zasobów doprowadzi do zwiększenia dochodów
uzyskiwanych od państw członkowskich stosowanie do ich potencjału gospodarczego?

42. przed zajęciem ostatecznego stanowiska w tej sprawie pragnie zbadać powyższe możliwości w
warunkach bliskiej współpracy z przedstawicielami parlamentów krajowych; za priorytetową uznaje kwestię
ustanowienia – jeśli to możliwe, w trakcie Prezydencji Portugalskiej – wspólnego punktu wyjścia dla dyskusji
w związku ze zbliżającym się przeglądem dochodów UE; dołoży wszelkich starań do wypracowania takiego
stanowiska w sprawie przyszłości zasobów własnych Unii, które mogłoby zyskać poparcie większości parla-
mentów państw członkowskich;

43. uznaję niniejszą rezolucję za pierwszą, ale jakże solidną podstawę, na której można dalej kontynuo-
wać wysiłki poszukiwania bardziej sprawiedliwego i przejrzystego nowego systemu finansowania Unii Euro-
pejskiej; pragnie na tyle wcześnie przedyskutować i przyjąć swe ostateczne stanowisko na temat przyjęcia
nowego systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, aby uwzględniono je podczas debat dotyczących
wszechstronnego przeglądu dochodów i wydatków UE, jak ustalono w Porozumieniu międzyinstytucjonal-
nym z dnia 17 maja 2006 r.;

*
* *

44. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikami
Radzie oraz Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.

ZAŁĄCZNIK

WYJĄTKI WPROWADZONE PRZEZ RADĘ EUROPEJSKĄ W GRUDNIU 2005 R.
PO STRONIE WYDATKÓW I DOCHODÓW BUDŻETU

Środki przeznaczone na projekty:

— 865 mln EUR na elektrownię jądrową Ignalina (Litwa) oraz 375 mln EUR na elektrownię jądrową
Bohunice (Słowacja)

— 200 mln EUR na proces pokojowy w Irlandii Północnej (Wielka Brytania)
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Środki przeznaczone dla regionów

— 879 mln EUR dla pięciu polskich regionów celu 2 (107 euro na obywatela)

— 140 mln EUR dla jednego z regionów węgierskich (Közép-Magyarország)

— 200 mln EUR dla Pragi

— stopniowe wycofywanie wsparcia dla jednego z fińskich regionów oraz Madery, które początkowo były
regionami, w których stopniowo dochodzono do pełnych płatności

— 100 mln EUR dla Wysp Kanaryjskich

— 150 mln EUR dla austriackich regionów przygranicznych

— 75 mln EUR dla Bawarii

— 50 mln EUR dla Ceuty i Melilli (Hiszpania)

— 225 mln EUR dla wschodnich landów niemieckich

— 136 mln EUR dla najbardziej odległych regionów (35 euro na obywatela)

— 150 mln EUR dla szwedzkich regionów objętych celem „konkurencyjność i zatrudnienie”

Fundusze specjalne dla państw członkowskich

— zwiększenie stopy absorpcji dla Polski o 4 %

— wsparcie w ramach stopniowego dochodzenia do pełnych płatności dla Cypru, chociaż nigdy nie był on
regionem celu 1

— 2 000 mln EUR dla Hiszpanii do dowolnego podziału pomiędzy cele funduszy strukturalnych

— 1 400 mln EUR dla Włoch (z góry określony podział)

— 100 mln EUR dla Francji (cel: „konkurencyjność regionalna i zatrudnienie”

— 47 mln EUR dla Estonii (35 EUR na obywatela)

— 81 mln EUR dla Litwy (35 EUR na obywatela)

— dodatkowe płatności ze środków na rozwój obszarów wiejskich:

1 350 mln EUR dla Austrii 20 mln EUR dla Luksemburga

460 mln EUR dla Finlandii 100 mln EUR dla Francji

500 mln EUR dla Irlandii 820 mln EUR dla Szwecji

500 mln EUR dla Włoch 320 mln EUR dla Portugalii

Warunki specjalne

— większe o 50% wsparcie dla byłych granic zewnętrznych Rumunii i Bułgarii w porównaniu ze zwykłym
wsparciem dla regionów przygranicznych

— prywatne współfinansowanie można uwzględnić w projektach wspieranych z funduszy strukturalnych
w nowych państwach członkowskich (PKB per capita <85% średniej UE) oraz wschodnich landach
niemieckich

— w nowych państwach członkowskich (<85%) VAT można uznać za koszty kwalifikowane dla projektów
w ramach funduszy strukturalnych
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Warunki specjalne w zakresie podstawy prawnej

— odejście od zasady „n+2” w przypadku nowych państw członkowskich (<85%) w latach 2007-2010

— projekty budowlane kwalifikują się do wsparcia w nowych państwach członkowskich (UE10 + Rumu-
nia, Bułgaria)

— każde państwo może przeznaczyć 20% funduszy z pierwszego filaru (rolnictwo) na rozwój obszarów
wiejskich, niezależnie od przepisów ogólnych, np. w zakresie współfinansowania

— środki specjalne na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Portugalii (320 mln EUR), bez współfinanso-
wania

Warunki specjalne w zakresie finansowania budżetu

— stawka poboru zasobów własnych VAT dla Austrii zostaje zmniejszona o 25%

— stawka poboru zasobów własnych VAT dla Niemiec zostaje zmniejszona o 50%

— stawka poboru zasobów własnych VAT dla Szwecji i Holandii zostaje zmniejszona o 66%

— Holandia otrzymuje 4 230 mln EUR (środki własne oparte na DNB)

— Szwecja otrzymuje 1 050 mln EUR (środki własne oparte na DNB)

— rabat dla Wielkiej Brytanii zostaje utrzymany, pomniejszony o płatności dla nowych państw członkow-
skich w ramach stopniowego dochodzenia do pełnych płatności.

P6_TA(2007)0099

Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2008 — sekcje I, II, IV, V, VI,
VII, VIII i IX

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wytycznych dotyczących
procedury budżetowej na rok 2008 – Sekcje II, IV, V, VI, VII, VIII oraz IX — oraz wstępnego
projektu preliminarza budżetowego Parlamentu Europejskiego (Sekcja I) dla procedury budżetowej

na rok 2008 (2007/2013(BUD))

Parlament Europejski,

— uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 272,

— uwzględniając decyzję Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu
środków własnych Wspólnot Europejskich (1),

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europej-
skich (2),

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3),

— uwzględniając piąte sprawozdanie sekretarzy generalnych instytucji z maja 2006 r. w sprawie zmian w
dziale 5 perspektywy finansowej,

— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2005 dotyczące
wykonania budżetu wraz z odpowiedziami instytucji (4),

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0069/2007),

(1) Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 42.
(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U.

L 390 z 30.12.2006, str. 1).
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.
(4) Dz.U. C 263 z 31.10.2006, str. 1.
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