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23.2.2016 A8-0030/31 

Poprawka  31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Paloma López 

Bermejo, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 

Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa do zwiększenia dystansu 

między opodatkowaniem a pracą, do 

określenia na szczeblu krajowym, przy 

jednoczesnym zapewnieniu trwałości 

systemów ochrony socjalnej; 

18. wzywa do poszerzenia podstawy 

opodatkowania, aby umożliwić bardziej 

sprawiedliwy podział opodatkowania 

między dochodami pochodzącymi z pracy 

a dochodami kapitałowymi, co pozwoli 

rozwiązać także problem aktualnych 

nierówności podatkowych między MŚP i 

dużymi przedsiębiorstwami, a także 

znacznie podnieść stosunek podatków 

bezpośrednich do podatków pośrednich w 

systemach podatkowych, dążąc tym 

samym do większej sprawiedliwości; w 

związku z tym wzywa do przeniesienia 

obciążeń podatkowych z dochodów 

pochodzących z pracy na zyski 

przedsiębiorstw, dochody kapitałowe oraz 

zyski majątkowe i kapitałowe, a także 

apeluje o wprowadzenie w państwach 

członkowskich prawdziwie progresywnej 

skali podatkowej; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/32 

Poprawka  32 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. ponownie podkreśla potrzebę 

prowadzenia odpowiedzialnej, sprzyjającej 

wzrostowi polityki budżetowej, dbania o 

zdolność obsługi zadłużenia i 

uwzględnianie cyklu koniunkturalnego i 

luk inwestycyjnych, przy jednoczesnym 

poszanowaniu praw socjalnych obywateli; 

przypomina, że bardzo wysokie zadłużenie 

niektórych państw członkowskich stanowi 

poważne ryzyko w przypadku 

ewentualnych przyszłych wstrząsów w 

strefie euro; podkreśla, że starania na rzecz 

zwiększenia odporności finansów 

publicznych i pobudzenia wzrostu 

gospodarczego należy zintensyfikować w 

krajach posiadających wysoki stosunek 

długu do PKB w celu wprowadzenia długu 

publicznego na trwałą ścieżkę spadkową; 

20. ponownie podkreśla potrzebę 

prowadzenia odpowiedzialnej, sprzyjającej 

wzrostowi polityki budżetowej, dbania o 

zdolność obsługi zadłużenia i 

uwzględnianie cyklu koniunkturalnego i 

luk inwestycyjnych oraz zapewnienia pola 

manewru dla działań fiskalnych w celu 

ochrony praw socjalnych obywateli; 

przypomina, że bardzo wysokie zadłużenie 

niektórych państw członkowskich stanowi 

poważne ryzyko w przypadku 

ewentualnych przyszłych wstrząsów w 

strefie euro; podkreśla, że starania na rzecz 

zwiększenia odporności finansów 

publicznych poprzez wzrost gospodarczy i 

tworzenie miejsc pracy należy 

zintensyfikować w krajach posiadających 

wysoki stosunek długu do PKB w celu 

wprowadzenia długu publicznego na trwałą 

ścieżkę spadkową; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/33 

Poprawka  33 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Sofia 

Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios 

Papadimoulis, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán 

Crespo, Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. domaga się, aby w strategiach 

pobudzających wzrost przestrzegano praw 

socjalnych; zwraca uwagę na ryzyko, 

jakie może wywołać bardzo wysoki poziom 

zadłużenia niektórych państw 

członkowskich w przypadku dalszych 

wstrząsów w strefie euro; w związku z tym 

wzywa do restrukturyzacji zadłużenia w 

tych krajach, aby obniżyć dług publiczny i 

prywatny do stabilnego poziomu; zwraca 

uwagę na katastrofalne skutki polityki 

oszczędnościowej, z powodu której 

strategie konsolidacji budżetowej naraziły 

na szwank inwestycje publiczne, funkcje 

społeczne państwa i wzrost gospodarczy; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/34 

Poprawka  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Barbara Spinelli, 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. domaga się wdrożenia paktu 

stabilności i wzrostu przy pełnym 

wykorzystaniu istniejących w nim klauzul 

elastyczności, zgodnie z komunikatem 

Komisji z dnia 13 stycznia 2015 r. 

(COM(2015)0012), m.in. w celu wsparcia 

większych inwestycji i reform 

strukturalnych oraz uporania się z 

zagrożeniami dla bezpieczeństwa i 

napływem uchodźców; 

21. podkreśla pilną potrzebę uchylenia 

paktu stabilności i wzrostu; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/35 

Poprawka  35 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. podkreśla, że z uwagi na wysoki 

stopień współzależności w strefie euro i 

jednolitość jej polityki pieniężnej strefa 

euro stanowi jednostkę ekonomiczną, w 

której należy promować konwergencję 

prowadzącą do dorównania państwom 

osiągającym najlepsze wyniki i wspierać ją 

w drodze silniejszej koordynacji krajowych 

strategii politycznych; podkreśla, że ważne 

jest, by wszystkie rządy krajowe nasiliły 

działania w celu wdrożenia w ich 

państwach członkowskich reform 

gospodarczych i inwestycji niezbędnych do 

zmniejszenia zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej oraz do zapobieżenia 

wystąpieniu w pozostałych państwach 

członkowskich negatywnych efektów 

mnożnikowych wynikających z krajowych 

strategii politycznych; wzywa zatem do 

przeprowadzenia dogłębnej oceny tych 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej i 

efektów mnożnikowych, uzupełniającej 

ocenę konkretnych zagrożeń 

występujących w poszczególnych krajach 

oraz dialog makroekonomiczny; domaga 

się pełnej spójności zalecenia dla strefy 

euro z zaleceniami dla poszczególnych 

25. podkreśla, że z uwagi na wysoki 

stopień współzależności w strefie euro i 

jednolitość jej polityki pieniężnej strefa 

euro stanowi jednostkę ekonomiczną, w 

której należy promować konwergencję i 

wspierać ją w drodze silniejszej 

koordynacji krajowych strategii 

politycznych; podkreśla, że ważne jest, by 

wszystkie rządy krajowe nasiliły działania 

w celu wdrożenia w ich państwach 

członkowskich reform gospodarczych i 

inwestycji niezbędnych do zmniejszenia 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

oraz do zapobieżenia wystąpieniu w 

pozostałych państwach członkowskich 

negatywnych efektów mnożnikowych 

wynikających z krajowych strategii 

politycznych, zwłaszcza dzięki 

utrzymującej się nadwyżce na rachunku 

obrotów bieżących; wzywa zatem do 

przeprowadzenia dogłębnej oceny tych 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej i 

efektów mnożnikowych, uzupełniającej 

ocenę konkretnych zagrożeń 

występujących w poszczególnych krajach 

oraz dialog makroekonomiczny; domaga 

się pełnej spójności zalecenia dla strefy 
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krajów; euro z zaleceniami dla poszczególnych 

krajów; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/36 

Poprawka  36 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma 

López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. zauważa, że o ile wysoka nadwyżka na 

rachunku obrotów bieżących strefy euro to 

pomyślna oznaka wskazująca na 

zewnętrzną konkurencyjność strefy euro, 

to jej obecny poziom odzwierciedla także 

brak inwestycji wewnętrznych, co wywiera 

niekorzystny wpływ na wzrost 

gospodarczy i zatrudnienie; uważa, że 

silniejszy popyt wewnętrzny byłby lepszy 

dla trwałego wzrostu strefy euro, także z 

globalnego punktu widzenia; zdaje sobie 

sprawę, że nadwyżka na rachunku 

obrotów bieżących niektórych państw 

członkowskich idzie w parze z pozytywnym 

efektem mnożnikowym w całym łańcuchu 

wartości, co może przynieść wielorakie 

korzyści innym państwom członkowskim; 

dostrzega również rolę jednej waluty we 

wspieraniu bardziej konkurencyjnych 

krajów w utrzymaniu wysokich nadwyżek 

względem reszty świata; z zadowoleniem 

przyjmuje zawarte w zimowej prognozie 

Komisji z 2016 r. ustalenie, że głównym 

czynnikiem pobudzającym wzrost 

gospodarczy w niektórych państwach 

członkowskich w 2015 r. był popyt 

wewnętrzny; uważa, że ważne jest, aby 

państwa członkowskie z większą 

nadwyżką na rachunku obrotów bieżących 

28. jest zaniepokojony wysoką nadwyżką 

na rachunku obrotów bieżących strefy 

euro, która odzwierciedla brak inwestycji 

wewnętrznych, co wywiera niekorzystny 

wpływ na wzrost gospodarczy i 

zatrudnienie; uważa, że silniejszy popyt 

wewnętrzny byłby lepszy dla trwałego 

wzrostu strefy euro, także z globalnego 

punktu widzenia; dostrzega również rolę 

jednej waluty we wspieraniu bardziej 

konkurencyjnych krajów w utrzymaniu 

wysokich nadwyżek względem reszty 

świata; podkreśla, że prowadzona przez 

Chiny i Niemcy polityka „zubożania 

sąsiada” opierająca się na wysokiej 

nadwyżce na rachunku obrotów bieżących 

i wzroście gospodarczym, którego 

motorem jest eksport, jest destrukcyjna 

dla gospodarki światowej i nierentowna 

dla strefy euro; z zadowoleniem przyjmuje 

zawarte w zimowej prognozie Komisji z 

2016 r. ustalenie, że głównym czynnikiem 

pobudzającym wzrost gospodarczy w 

niektórych państwach członkowskich w 

2015 r. był popyt wewnętrzny; uważa, że 

ważne jest, aby państwa członkowskie z 

większą nadwyżką na rachunku obrotów 

bieżących zwiększały swój popyt 

wewnętrzny z korzyścią własną i ogółu; 
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nadal zwiększały swój popyt wewnętrzny 

z korzyścią własną i ogółu; jednocześnie 

wzywa mniej konkurencyjne państwa 

członkowskie, by skutecznie wdrażały 

reformy strukturalne i wysokiej jakości 

inwestycje w celu modernizacji swoich 

gospodarek i stworzenia stabilnego 

otoczenia biznesu dla długoterminowych 

inwestycji zgodnie ze strategią „Europa 

2020”; uważa to, a nie dewaluację 

wewnętrzną osłabiającą popyt i 

spowalniającą wzrost gospodarczy w 

strefie euro, za najlepszą drogę do 

zmniejszenia zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej w państwach 

członkowskich; 

jednocześnie wzywa mniej konkurencyjne 

państwa członkowskie, by wdrażały 

wysokiej jakości inwestycje w celu 

modernizacji swoich gospodarek i 

stworzenia stabilnego otoczenia biznesu 

dla długoterminowych inwestycji; uważa 

to, a nie dewaluację wewnętrzną 

osłabiającą popyt i spowalniającą wzrost 

gospodarczy w strefie euro, za najlepszą 

drogę do zmniejszenia zakłóceń 

równowagi makroekonomicznej w 

państwach członkowskich; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/37 

Poprawka  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Podtytuł (przed ustępem 33) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Skuteczniejszy europejski semestr z 

większą demokratyczną rozliczalnością 

Zniesienie europejskiego semestru 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/38 

Poprawka  38 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. ubolewa z powodu słabych wyników 

wdrażania zaleceń dla poszczególnych 

krajów i uważa, że aby poprawić 

wdrażanie, należy lepiej określić jasno 

sformułowane priorytety na poziomie 

europejskim, a także zintensyfikować 

prawdziwą debatę publiczną oraz 

zwiększyć wolę polityczną i 

zaangażowanie na poziomie krajowym, co 

zaowocuje wzrostem znaczenia i 

odpowiedzialności krajowej; z 

zadowoleniem przyjmuje zatem wizyty 

członków Komisji w państwach 

członkowskich w celu przedyskutowania 

procesu europejskiego semestru i 

związanych z nim dokumentów;  

33. uważa, że zalecenia dla 

poszczególnych krajów jawnie podważają 

suwerenne i demokratyczne decyzje 

podejmowane przez społeczeństwa i 

pracowników państw członkowskich, 

dotyczące przyszłości ich kraju; w związku 

z tym ubolewa z powodu fałszywej troski o 

demokratyczną rozliczalność i 

legitymację, podczas gdy prawdziwym 

powodem do zaniepokojenia jest wzrost 

poziomu wdrażania zaleceń dla 

poszczególnych krajów; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/39 

Poprawka  39 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. wzywa do zachowania odpowiedniej 

równowagi między wydawaniem zaleceń 

dla poszczególnych krajów skupiających 

się na kluczowych priorytetach a 

zagwarantowaniem, że podejmują one 

wszystkie najważniejsze wyzwania, w tym 

konieczność zapobieżenia nawrotowi 

kryzysu zadłużeniowego oraz zwiększenia 

konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia, 

z uwzględnieniem celów strategii „Europa 

2020”; 

34. wzywa do unieważnienia 

europejskiego semestru, w tym zaleceń dla 

poszczególnych krajów, sprawozdania 

przedkładanego w ramach mechanizmu 

ostrzegania i rocznej analizy wzrostu 

gospodarczego, sześciopaku, dwupaku, 

paktu stabilności i wzrostu, Traktatu o 

stabilności, koordynacji i zarządzaniu w 

unii gospodarczej i walutowej oraz 
strategii „Europa 2020”; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/40 

Poprawka  40 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

37. podkreśla znaczenie, jakie ma 

przeprowadzanie w parlamentach 

narodowych debat na temat sprawozdań 

dotyczących poszczególnych krajów i 

zaleceń dla poszczególnych krajów, a także 

głosowań nad krajowymi programami 

reform oraz krajowymi programami 

konwergencji lub stabilności; wzywa 

państwa członkowskie, aby korzystając z 

wczesnej publikacji sprawozdań 

dotyczących poszczególnych krajów, w 

ustrukturyzowany sposób angażowały 

partnerów społecznych, władze lokalne i 

regionalne oraz inne istotne 

zainteresowane strony; podkreśla 

niezastąpioną rolę partnerów społecznych 

w ustalaniu wynagrodzeń oraz żywotną 

rolę, jaką powinni oni odgrywać w 

szerokich dyskusjach gospodarczych, 

zwłaszcza gdy chodzi o propagowanie 

produktywności; postuluje ponadto 

ściślejszą współpracę parlamentów 

narodowych z Parlamentem Europejskim; 

37. podkreśla znaczenie, jakie ma 

przeprowadzanie w parlamentach 

narodowych debat na temat sprawozdań 

dotyczących poszczególnych krajów i 

zaleceń dla poszczególnych krajów, a także 

głosowań nad krajowymi programami 

reform oraz krajowymi programami 

konwergencji lub stabilności; wzywa 

państwa członkowskie, aby korzystając z 

wczesnej publikacji sprawozdań 

dotyczących poszczególnych krajów, w 

ustrukturyzowany sposób angażowały 

partnerów społecznych, władze lokalne i 

regionalne oraz inne istotne 

zainteresowane strony; podkreśla 

niezastąpioną rolę partnerów społecznych 

w ustalaniu wynagrodzeń oraz żywotną 

rolę, jaką powinni oni odgrywać w 

szerokich dyskusjach gospodarczych, 

zwłaszcza gdy chodzi o propagowanie 

produktywności; postuluje ponadto 

ściślejszą współpracę parlamentów 

narodowych z Parlamentem Europejskim; 

zamierza wzmocnić jej rolę, jeśli chodzi o 

kontrolę wdrażania programów 

dostosowawczych, a także o zapewnianie 

prawidłowej sprawozdawczości oraz 

rzeczywistego i otwartego dialogu z 

wszystkimi zainteresowanymi stronami; 
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45. wzywa Komisję do dokonania 

przeglądu wieloletnich ram finansowych 

(WRF) przewidzianego w porozumieniu 

politycznym zawartym między 

Parlamentem, Komisją i Radą w czerwcu 

2013 r.; podkreśla, że kryzysy finansowe i 

humanitarne, które dotknęły UE w latach 

2009–2014, uwypukliły nieadekwatność 

obecnych WRF; podkreśla ponadto 

konieczność przeprowadzenia dogłębnej 

reformy programowania finansowego UE, 

która we właściwy sposób uwzględni cele, 

środki na finansowanie i czas trwania 

dostępnych instrumentów. 

45. wzywa Komisję do dokonania 

przeglądu wieloletnich ram finansowych 

(WRF) przewidzianego w porozumieniu 

politycznym zawartym między 

Parlamentem, Komisją i Radą w czerwcu 

2013 r.; podkreśla, że kryzysy finansowe i 

humanitarne, które dotknęły UE w latach 

2009–2014, uwypukliły nieadekwatność 

obecnych WRF; apeluje do UE i państw 

członkowskich, by w końcu zobowiązały 

się prowadzić politykę na rzecz realnej 

konwergencji, opartą na postępie 

społecznym oraz ochronie i wspieraniu 

potencjału każdego kraju, tworzeniu 

miejsc pracy, zrównoważonym 

wykorzystaniu zasobów naturalnych i 

ochronie środowiska, mając na celu 

osiągnięcie wzrostu gospodarczego przy 

jednoczesnym zapewnieniu spójności 

społecznej i niwelowaniu różnic w 

rozwoju między państwami członkowskimi 

oraz ograniczaniu istniejących 

dysproporcji gospodarczych, społecznych i 

regionalnych; podkreśla ponadto 

konieczność przeprowadzenia dogłębnej 

reformy programowania finansowego UE, 

która we właściwy sposób uwzględni cele, 
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