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4.7.2016 A8-0224/3 

Poprawka  3 

Marco Zanni, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed 

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw E a  (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ea. mając na uwadze, że Zjednoczone 

Królestwo jest jednym z głównych 

płatników netto do budżetu unijnego a 

decyzja o opuszczeniu Unii Europejskiej 

podjęta przez obywateli brytyjskich w dniu 

23 czerwca 2016 r. wywrze znaczący 

wpływ na zasoby UE; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/4 

Poprawka  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed 

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. podkreśla, że w odpowiedzi na ten 

palący problem, nowa Komisja 

zaproponowała w 2014 r. plan 

inwestycyjny dla Europy i ustanowienie 

EFIS z myślą o uruchomieniu 315 mld 

EUR w nowych inwestycjach w 

gospodarce realnej; przypomina o swoim 

silnym zobowiązaniu dotyczącym EFIS, 

który, jak się oczekuje, ma w sposób silny 

i ukierunkowany pobudzić sektory 

gospodarki o możliwościach tworzenia 

wzrostu gospodarczego i miejsc pracy; 

zauważa, że szereg projektów zostało już 

zatwierdzonych i jest w trakcie realizacji; 

odnotowuje, że gwarancja zapewniona 

przez Unię na rzecz EFIS ma pokrycie w 

funduszu gwarancyjnym na kwotę 8 mld 

EUR ustanowionym w unijnym budżecie; 

15. podkreśla, że w odpowiedzi na ten 

palący problem nowa Komisja 

zaproponowała w 2014 r. plan 

inwestycyjny dla Europy i ustanowienie 

EFIS z myślą o uruchomieniu 315 mld 

EUR w nowych inwestycjach w 

gospodarkę realną; odnotowuje jednak, że 

projekty wybrane do realizacji w ramach 

EFIS wcale nie stanowią nowych 

inwestycji w gospodarkę realną, lecz 

refinansowanie istniejących projektów o 

wątpliwym zrównoważonym charakterze 

pod względem ekonomicznym, społecznym 

i środowiskowym; podkreśla również, że 

gwarancja zapewniona przez Unię na rzecz 

EFIS ma pokrycie w funduszu 

gwarancyjnym na kwotę 8 mld EUR 

ustanowionym w unijnym budżecie, 

którego środki pochodzą z przesunięcia 

funduszy przeznaczonych na programy 

takie jak „Horyzont 2020” i instrument 

„Łącząc Europę”; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/5 

Poprawka  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed 

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

43. zdecydowanie wspiera kontynuację – 

po dokonaniu niezbędnych korekt 

wynikających z trwającej oceny – 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych jako narzędzia prowadzenia 

pilnych działań służących zwalczaniu 

bezrobocia młodzieży; uważa, że cel ten 

można osiągnąć wyłącznie przez 

zapewnienie tej inicjatywie na pozostały 

okres obowiązywania obecnych WRF 

przynajmniej takiego samego poziomu 

środków na zobowiązania, jak ten 

przydzielany corocznie na ten program 
przez pierwsze dwa lata tego okresu 

(6 mld EUR skoncentrowanych na 

początkowych latach 2014–2015), z 

zastrzeżeniem zaplanowanej oceny 

Komisji; zauważa, że w związku z tym 

należałoby skorygować w górę pułapy w 

poddziale 1b („Spójność gospodarcza, 

społeczna i terytorialna”), gdyż nie ma 

tam żadnych dostępnych marginesów; 

43. uważa, że do dziś nie osiągnięto celów 

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych jako narzędzia prowadzenia 

pilnych działań służących zwalczaniu 

bezrobocia młodzieży; uważa, że cel 

zakładający wspieranie zatrudnienia ludzi 

młodych można osiągnąć tylko przez 

rozwiązanie kwestii braku równowagi 

spowodowanego wprowadzeniem wspólnej 

waluty, eliminację ograniczeń 

społecznych i gospodarczych narzuconych 
przez UE oraz wprowadzenie inwestycji 

publicznych na szeroką skalę; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/6 

Poprawka  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed 

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 49a. podkreśla zasadnicze znaczenie 

rozważenia różnych możliwości 

dotyczących płatności, w tym 

zablokowania przyszłych zobowiązań 

dotyczących programów o mniejszej 

wadze do czasu uregulowania wszelkich 

zaległych płatności; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/7 

Poprawka  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed 

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 62 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 62a. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich, aby zadecydowały, w 

których przypadkach programy można 

sprawniej finansować i wdrażać na 

poziomie europejskim, a w których 

bardziej uzasadnione i zgodne z zasadą 

pomocniczości są działania podejmowane 

na szczeblu krajowym; 

Or. en 



 

AM\1100073PL.doc  PE585.330v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

4.7.2016 A8-0224/8 

Poprawka  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed 

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. kładzie nacisk na konieczność 

zredukowania udziału wkładów opartych 

na DNB w budżecie Unii, aby 

wyeliminować podejście państw 

członkowskich zakładające „należyty 

zwrot“; podkreśla, że zmniejszyłoby to 

obciążenia dla krajowych administracji 

finansowych, a tym samym udostępniło 

odnośne zasoby krajowym budżetom 

państw członkowskich; przypomina, że 

aktualnie zasoby własne oparte na VAT są 

zbyt złożone i w istocie stanowią drugi 

wkład oparty na DNB, w związku z czym 

wzywa do gruntownego zreformowania 

albo też zupełnego zlikwidowania tego 

źródła zasobów własnych; uważa jednak, 

że konieczne jest utrzymanie wkładów 

opartych na DNB jako elementu budżetu, 

gdyż spełniają one niezbędną funkcję 

równoważenia budżetu; 

75. kładzie nacisk na konieczność 

zredukowania udziału wkładów opartych 

na DNB w budżecie Unii, aby 

wyeliminować podejście państw 

członkowskich zakładające „należyty 

zwrot“; podkreśla, że zmniejszyłoby to 

obciążenia dla krajowych administracji 

finansowych, a tym samym udostępniło 

odnośne zasoby krajowym budżetom 

państw członkowskich; przypomina, że 

aktualnie zasoby własne oparte na VAT są 

zbyt złożone i w istocie stanowią drugi 

wkład oparty na DNB, w związku z czym 

wzywa do gruntownego zreformowania 

albo też zupełnego zlikwidowania tego 

źródła zasobów własnych; uważa jednak, 

że konieczne jest utrzymanie wkładów 

opartych na DNB jako elementu budżetu, 

gdyż spełniają one niezbędną funkcję 

równoważenia budżetu; podkreśla, że 

zmiany wpływające na dochody budżetowe 

Unii nie powinny powodować żadnych 

obciążeń dla obywateli; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/9 

Poprawka  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed 

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 80a. odrzuca pomysł odrębnego budżetu 

strefy euro, gdyż sankcjonowałby on 

poważny podział państw członkowskich na 

te należące do strefy euro i te, które 

zachowały swoje waluty, a także 

doprowadziłby do dalszego przekazywania 

krajowej suwerenności demokratycznej na 

rzecz struktury technokratycznej; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/10 

Poprawka  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed 

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 82 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 82a. uważa, że do finansowania inicjatyw 

nieprzewidzianych w budżecie należy w 

pierwszej kolejności zastosować 

redystrybucję środków z istniejących 

niepriorytetowych linii budżetowych oraz 

unikać marnotrawstwa i niewłaściwego 

zarządzania; 

Or. en 

 

 


