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4.7.2016 A8-0224/11 

Poprawka  11 

Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Przygotowanie 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 

gospodarce realnej; 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; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/12 

Poprawka  12 

Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

42. w pełni potwierdzając ideę szeroko 

zakrojonego wsparcia politycznego i 

finansowego dla EFIS, wyraża 

jednocześnie przekonanie, że z budżetu UE 

nie należy finansować nowych inicjatyw 

kosztem istniejących programów i polityk 

unijnych; zamierza dotrzymać swojego 

zobowiązania do pełnego skompensowania 

cięć związanych z EFIS, które dotknęły 

program „Horyzont 2020” i instrument 

„Łącząc Europę”, aby umożliwić im 

osiągnięcie ich celów zgodnie z 

ustaleniami zawartymi zaledwie dwa lata 

temu oraz aby umożliwić Unii realizację 

celów w zakresie badań naukowych i 

innowacji; podkreśla w związku z tym, że 

rekompensata ta nie powinna wpłynąć na 

poziom finansowania pozostałych 

programów w poddziale 1a 

(„Konkurencyjność na rzecz wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia”), ponieważ 

bezsprzecznie przyczyniają się one do 

wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc 

pracy i konkurencyjności; uważa, że 

marginesy w poddziale 1a nie są 

wystarczające do zaspokojenia tych 

potrzeb, w związku z czym wzywa do 

podwyższenia pułapu w tym poddziale; 

42. podkreśla zatem, że maksymalistyczne 

podejście do rewizji WRF mogłoby 

prowadzić do skorygowania w górę do 

pułapu zasobów własnych (1,29 % DNB 

UE w środkach na zobowiązania), co 

oznaczałoby wzrost w przybliżeniu o 150 

mld EUR w inwestycjach w celu 

osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” 

i wypełnienia międzynarodowych 

zobowiązań UE, takich jak COP21 oraz 

cele następujące po milenijnych celach 

rozwoju; podtrzymuje zatem swoją opinię, 

że początkowa propozycja Komisji, która 

następnie została zmniejszona o 85 mld 

EUR, nie była wystarczająca do 

sfinansowania bieżących priorytetów 

politycznych związanych z europejską 

strategią na rzecz inteligentnego, trwałego 

wzrostu gospodarczego sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, nowych zadań 

określonych w traktacie lizbońskim lub też 

nieprzewidzianych zdarzeń, nie 

wspominając o celach i zobowiązaniach 

politycznych wyznaczonych przez samą 

Radę Europejską; uważa w związku z tym, 

że wynik rewizji powinien logicznie 

uplasować się gdzieś między tymi dwoma 

ww. limitami – minimalnym i 

maksymalnym; w pełni potwierdzając ideę 

szeroko zakrojonego wsparcia 
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politycznego i finansowego dla EFIS, 

wyraża jednocześnie przekonanie, że z 

budżetu UE nie należy finansować nowych 

inicjatyw kosztem istniejących programów 

i polityk unijnych; zamierza dotrzymać 

swojego zobowiązania do pełnego 

skompensowania cięć związanych z EFIS, 

które dotknęły program „Horyzont 2020” i 

instrument „Łącząc Europę”, aby 

umożliwić im osiągnięcie ich celów 

zgodnie z ustaleniami zawartymi zaledwie 

dwa lata temu oraz aby umożliwić Unii 

realizację celów w zakresie badań 

naukowych i innowacji; podkreśla w 

związku z tym, że rekompensata ta nie 

powinna wpłynąć na poziom finansowania 

pozostałych programów w poddziale 1a 

(„Konkurencyjność na rzecz wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia”), ponieważ 

bezsprzecznie przyczyniają się one do 

wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc 

pracy i konkurencyjności; uważa, że 

marginesy w poddziale 1a nie są 

wystarczające do zaspokojenia tych 

potrzeb, w związku z czym wzywa do 

podwyższenia pułapu w tym poddziale; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/13 

Poprawka  13 

Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 47 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  47a. przypomina, że działania 

podejmowane w celu zmierzenia się z 

wyzwaniami humanitarnymi nie powinny 

odbywać się kosztem finansowania 

rozwoju UE i strategii politycznych w 

innych obszarach; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/14 

Poprawka  14 

Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 47 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  47b. uważa, że nie powinno się 

proponować nowych priorytetów 

politycznych kosztem programów 

uzgodnionych w ramach obecnych WRF, 

takich jak program „Horyzont 2020”, 

instrument „Łącząc Europę”, COSME, 

Galileo i Copernicus, a także 

przydzielonych wcześniej środków 

krajowych, które powinny zostać w pełni 

zrealizowane; zwraca jednak uwagę, że 

budżet ITER jest większy niż budżet 

jakiejkolwiek innej inwestycji badawczo-

rozwojowej w dziedzinie energii; głęboko 

ubolewa, że niektóre państwa 

członkowskie zostały zmuszone do 

zrewidowania swoich priorytetów w 

zakresie finansowania badań z uwagi na 

wzrost kosztów w samym ITER; 

podkreśla, że Parlament głosował za 

wstrzymaniem zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego ITER za 

2014 r. z uwagi na złe zarządzanie, 

opóźnienia i nadmierne koszty; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/15 

Poprawka  15 

Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 47 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  47c. wyraża stanowcze przekonanie, że 

ITER to największa chybiona inwestycja 

unijna w obszarze badań i rozwoju w 

dziedzinie energii; wzywa do zaprzestania 

inwestycji w ITER oraz przeniesienia tych 

środków na rozwój i wdrażanie rozwiązań 

w zakresie zrównoważonej energii, które 

już są bądź staną się dostępne w dającej 

się przewidzieć przyszłości, w celu 

skutecznego przyczynienia się do 

realizacji celów klimatycznych i 

energetycznych do roku 2020; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/16 

Poprawka  16 

Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 47 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  47d. apeluje o zwiększone wsparcie 

finansowe trzech europejskich 

programów, które dotyczą bezpośrednio 

obywateli: „Kreatywna Europa”, „Europa 

dla Obywateli” i Erasmus+, ponieważ 

programy te tworzą nowe linie subwencji 

w reakcji na aktualną sytuację w zakresie 

integracji i edukacji uchodźców oraz są 

wykorzystywane jako pierwsze spośród 

działań Unii i państw członkowskich 

zmierzających do poprawy ogólnej 

sytuacji społecznej, wzajemnego 

zrozumienia i wspólnego życia w naszych 

zróżnicowanych społeczeństwach; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/17 

Poprawka  17 

Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 48 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

48. uważa, że kwestią wymagającą 

priorytetowych działań jest 

przeciwdziałanie wystąpieniu nowego 

kryzysu w zakresie płatności pod koniec 

okresu obowiązywania obecnych WRF; 

jest przekonany, że należy podjąć wszelkie 

starania, aby uniknąć nagromadzenia 

zaległości w nieuregulowanych 

rachunkach, co zaobserwowano podczas 

poprzedniego okresu; podkreśla jednak, że 

już teraz można spodziewać się, że w 

drugiej połowie okresu obowiązywania 

WRF, w tym samym czasie, gdy 

zapotrzebowanie na płatności powinno 

osiągnąć swój największy zwyczajny 

poziom, płatności znajdą się pod silną 

presją; uważa, że dodatkowa presja wynika 

m.in. z kompensowania marginesu na 

nieprzewidziane wydatki w ramach już 

skąpych pułapów płatności na lata 2018–

2020, znacznego opóźnienia w rozpoczęciu 

nowych programów w ramach zarządzania 

dzielonego, w tym Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych, profilu 

płatności EFIS oraz dodatkowych płatności 

wynikających z niedawnego zwiększenia 

zobowiązań w związku z kryzysem 

migracyjnym i uchodźczym; 

48. podkreśla zatem, że maksymalistyczne 

podejście do rewizji WRF mogłoby 

prowadzić do korekty w górę do pułapu 

zasobów własnych (1,23 % DNB UE w 

środkach na płatności), co oznaczałoby 

dodatkową kwotę w wysokości około 120 

mld EUR; w związku z tym podtrzymuje 

swoją opinię, że początkowa propozycja 

Komisji, która następnie została 

zmniejszona o 91 mld EUR w 

płatnościach, nie była wystarczająca, aby 

zlikwidować lukę między zobowiązaniami 

a płatnościami oraz obniżyć kwoty 

zobowiązań pozostających do spłaty; 

uważa w związku z tym, że wynik rewizji 

powinien logicznie uplasować się gdzieś 

między tymi dwoma ww. limitami – 

minimalnym i maksymalnym; uważa, że 

kwestią wymagającą priorytetowych 

działań jest przeciwdziałanie wystąpieniu 

nowego kryzysu w zakresie płatności pod 

koniec okresu obowiązywania obecnych 

WRF; jest przekonany, że należy podjąć 

wszelkie starania, aby uniknąć 

nagromadzenia zaległości w 

nieuregulowanych rachunkach, co 

zaobserwowano podczas poprzedniego 

okresu; podkreśla jednak, że już teraz 

można spodziewać się, że w drugiej 

połowie okresu obowiązywania WRF, w 
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tym samym czasie, gdy zapotrzebowanie 

na płatności powinno osiągnąć swój 

największy zwyczajny poziom, płatności 

znajdą się pod silną presją; uważa, że 

dodatkowa presja wynika m.in. z 

kompensowania marginesu na 

nieprzewidziane wydatki w ramach już 

skąpych pułapów płatności na lata 2018–

2020, znacznego opóźnienia w rozpoczęciu 

nowych programów w ramach zarządzania 

dzielonego, w tym Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych, profilu 

płatności EFIS oraz dodatkowych płatności 

wynikających z niedawnego zwiększenia 

zobowiązań w związku z kryzysem 

migracyjnym i uchodźczym; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/18 

Poprawka  18 

Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 60 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

60. odnotowuje, że porozumienie COP 21 

osiągnięte w Paryżu jest uniwersalnym, 

dynamicznym i zróżnicowanym 

porozumieniem, którego celem jest 

sprostanie wyzwaniu, jakim jest zmiana 

klimatu; podkreśla, że zgodnie z tym 

porozumieniem należy przeznaczyć środki 

finansowe UE na wspieranie działań w 

dziedzinie klimatu w krajach rozwijających 

się; podkreśla, że wszelkie finansowanie 

ewentualnych działań w następstwie 

COP 21 powinno mieć charakter 

dodatkowy w stosunku do obecnego 

wydatkowania środków na działania w 

dziedzinie klimatu i wzywa Komisję do 

przedstawienia strategii wdrażania i 

pierwszej oceny możliwych skutków 

porozumienia COP 21 dla budżetu UE w 

odpowiednim czasie przed rewizją; 

podkreśla ponadto, że rewizja WRF 

stwarza doskonałą okazję do 

dopilnowania, by osiągnięto cel 

zakładający 20 % wydatków na działania 

związane z klimatem, oraz do 

umożliwienia ewentualnego podwyższenia 

tego progu zgodnie z zobowiązaniami 

międzynarodowymi UE podjętymi na 

szczycie COP 21; wzywa Komisję do 

dopilnowania, by mechanizm 

uwzględniania działań w dziedzinie 

60. odnotowuje, że porozumienie COP 21 

osiągnięte w Paryżu jest uniwersalnym, 

dynamicznym i zróżnicowanym 

porozumieniem, którego celem jest 

sprostanie wyzwaniu, jakim jest zmiana 

klimatu; podkreśla, że zgodnie z tym 

porozumieniem należy przeznaczyć środki 

finansowe UE na wspieranie działań w 

dziedzinie klimatu w krajach rozwijających 

się; podkreśla, że wszelkie finansowanie 

ewentualnych działań w następstwie 

COP 21 powinno mieć charakter 

dodatkowy w stosunku do obecnego 

wydatkowania środków na działania w 

dziedzinie klimatu i wzywa Komisję do 

przedstawienia strategii wdrażania i 

pierwszej oceny możliwych skutków 

porozumienia COP 21 dla budżetu UE w 

odpowiednim czasie przed rewizją; 

podkreśla ponadto, że rewizja WRF 

stwarza doskonałą okazję do 

natychmiastowego zwiększenia wydatków 

na działania związane z klimatem w 

budżecie UE z 20 % do 30 %, aby 

odzwierciedlić zobowiązania podjęte w 

grudniu 2015 r. w Paryżu; wzywa 

Komisję do dopilnowania, by mechanizm 

uwzględniania działań w dziedzinie 

klimatu był w pełni stosowany w praktyce 

oraz by obecna metoda śledzenia takich 
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klimatu był w pełni stosowany w praktyce 

oraz by obecna metoda śledzenia takich 

wydatków została udoskonalona; 

przypomina ponadto, że UE zobowiązana 

jest do wdrożenia strategicznego planu 

Konwencji Narodów Zjednoczonych na 

rzecz różnorodności biologicznej, oraz 

podkreśla, że powinna ona przeznaczyć 

wystarczające środki na wypełnienie 

swoich zobowiązań i realizację celów w 

tym obszarze; 

wydatków została udoskonalona; 

przypomina ponadto, że UE zobowiązana 

jest do wdrożenia strategicznego planu 

Konwencji Narodów Zjednoczonych na 

rzecz różnorodności biologicznej, oraz 

podkreśla, że powinna ona przeznaczyć 

wystarczające środki na wypełnienie 

swoich zobowiązań i realizację celów w 

tym obszarze; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/19 

Poprawka  19 

Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 86 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

86. nalega, by procedura ustawodawcza, 

której celem jest przyjęcie następnych 

WRF, została zakończona do końca 

2018 r. w następstwie szeroko zakrojonych 

negocjacji między Parlamentem a Radą; 
podkreśla, że terminowe zawarcie 

porozumienia w sprawie WRF pozwoli na 

szybkie przyjęcie wszystkich rozporządzeń 

sektorowych oraz sprawi, że wszystkie 

programy będą mogły rozpocząć się bez 

opóźnień w dniu 1 stycznia 2021 r.; 

podkreśla znaczenie lepszego 

informowania parlamentów narodowych i 

obywateli europejskich o wyzwaniach 

związanych z kolejnymi WRF dzięki 

zorganizowaniu, w stosownych 

przypadkach, konferencję 

międzyinstytucjonalnej i 

międzyparlamentarnej; 

86. podkreśla, że terminowe zawarcie 

porozumienia w sprawie WRF pozwoli na 

szybkie przyjęcie wszystkich rozporządzeń 

sektorowych oraz sprawi, że wszystkie 

programy będą mogły rozpocząć się bez 

opóźnień w dniu 1 stycznia 2021 r.; 

podkreśla znaczenie lepszego 

informowania parlamentów narodowych i 

obywateli europejskich o wyzwaniach 

związanych z kolejnymi WRF dzięki 

zorganizowaniu, w stosownych 

przypadkach, konferencję 

międzyinstytucjonalnej i 

międzyparlamentarnej; 

Or. en 
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Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 86 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  86a. odnotowuje, że porozumienie 

osiągnięte w dniu 12 grudnia 2015 r. w 

Paryżu przez 196 państw-stron Ramowej 

konwencji Narodów Zjednoczonych w 

sprawie zmian klimatu jest uniwersalnym, 

wiążącym, dynamicznym i zróżnicowanym 

porozumieniem, którego celem jest 

sprostanie wyzwaniu, jakim są zmiany 

klimatu; wzywa Komisję do 

przedstawienia swojej pierwszej oceny 

ewentualnego wpływu porozumienia 

COP21 na budżet UE w odpowiednim 

czasie przed przeprowadzeniem rewizji; 

wzywa Komisję do zwiększenia – w 

odniesieniu do WRF po roku 2020 – 

wydatków związanych z klimatem w 

budżecie UE do 50 %, i do ulepszenia 

obecnej metody śledzenia takich 

wydatków w świetle porozumienia 

paryskiego w zakresie międzynarodowych 

działań na rzecz zwalczania zmian 

klimatu oraz do pokazania przywództwa 

europejskiego w tym zakresie; 

Or. en 

 

 


