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4.7.2016 A8-0224/41 

Poprawka  41 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara 

Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 27 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 27a. wzywa do przyznania dodatkowego 

wsparcia budżetowego wszystkim 

państwom członkowskim objętym 

procedurą nadmiernego deficytu; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/42 

Poprawka  42 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 27 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 27b. zwraca się z wnioskiem o dokonanie 

przeglądu klauzuli inwestycyjnej, aby 

inwestycje regionalne i krajowe, które 

współfinansują europejskie fundusze 

strukturalne i inwestycyjne, zostały 

wyłączone z obliczeń dotyczących 

deficytów krajowych w ramach paktu 

stabilności i wzrostu; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/43 

Poprawka  43 

Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Martina 

Michels, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Luke 

Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 41 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 41a. (Nowy) Proces pokojowy w Irlandii 

zauważa znaczny wkład Unii Europejskiej 

w działania na rzecz pokoju i pojednania 

w Irlandii, w szczególności za 

pośrednictwem programów PEACE, które 

koncentrują się na północy Irlandii i 

hrabstwach granicznych na południu 

kraju; zauważa, że wynik referendum w 

Zjednoczonym Królestwie może 

spowodować poważne problemy dla 

procesu pokojowego i podważyć 

integralność procesu pokojowego i 

porozumienia pokojowego z Wielkiego 

Piątku; wzywa Komisję do kontynuowania 

wspierania procesu pokojowego przez 

dalsze finansowanie programu PEACE; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/44 

Poprawka  44 

Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 

Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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. wyraża przekonanie, że z budżetu UE 

nie należy finansować nowych inicjatyw 

kosztem istniejących programów i polityk 

unijnych; ubolewa nad faktem, że cięcia 

związane z EFIS drastycznie dotykają 

program „Horyzont 2020” i instrument 

„Łącząc Europę”, oraz podkreśla potrzebę 

umożliwienia im osiągnięcia 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; 
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Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/45 

Poprawka  45 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 42a. uważa, że wynik referendum w 

Zjednoczonym Królestwie zobowiązuje do 

realnej zmiany w unijnych celach krótko– 

i długoterminowych w celu realizacji tego, 

czego obywatele oczekują od UE: 

sprawiedliwości społecznej, transformacji 

ekologicznej, prawa do dobrobytu, 

ochrony przed negatywnymi wpływami 

globalizacji oraz sprawiedliwej 

harmonizacji podatkowej; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/46 

Poprawka  46 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Matt Carthy, 

Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 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. 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 poprzez 

zapewnienie tej inicjatywie odpowiedniego 

poziomu środków na zobowiązania na 

pozostały okres obowiązywania obecnych 

WRF; w celu podniesienia poziomu 

(obecnie bardzo niskiego) wykorzystania 

tego funduszu w regionach słabiej 

rozwiniętych, które wymagają większego 

wsparcia budżetowego, zwraca uwagę na 

konieczność łatwiejszego przewidywania 

dostępnych funduszy na początku 

programów; zauważa, że w związku z tym 

należałoby w ramach rewizji podnieść 

pułapy w poddziale 1b, gdyż nie ma tam 

żadnych dostępnych marginesów; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/47 

Poprawka  47 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

47. oczekuje, że wspólne działania 

zmierzające do skutecznej odpowiedzi na 

wyzwania związane z zewnętrznym 

wymiarem kryzysu migracyjnego i 

uchodźczego – w szczególności 

stabilizacja polityczna europejskiego 

sąsiedztwa i Afryki Subsaharyjskiej oraz 

zajęcie się humanitarnymi i 

gospodarczymi przyczynami migracji – 
będą się nasilały w nadchodzących latach i 

będzie im towarzyszyć zwiększona liczba 

wniosków o finansowanie w ramach działu 

4 („Globalny wymiar Europy”); podkreśla, 

że takie wnioski o dodatkowe finansowanie 

nie powinny być stosowane ze szkodą dla 

istniejących działań zewnętrznych UE, w 

tym jej polityki rozwoju; w związku z tym 

apeluje o korektę w górę pułapów w dziale 

4; 

47. oczekuje, że wspólne działania 

zmierzające do skutecznej odpowiedzi na 

wyzwania związane z zewnętrznym 

wymiarem kryzysu migracyjnego i 

uchodźczego będą się nasilały w 

nadchodzących latach i będzie im 

towarzyszyć zwiększona liczba wniosków 

o finansowanie w ramach działu 4 

(„Globalny wymiar Europy”), co wiąże się 

z wdrożeniem rozwiązań u źródła 

problemu, karaniem praktyk, które 

pośrednio lub bezpośrednio wspierają 

Daisz oraz wykorzystują handel ludźmi, 

zagwarantowaniem bezpiecznej 

mobilności osób objętych statusem 

uchodźcy, oraz dostarczaniem 

niezbędnych zasobów, aby zapewnić 

godną integrację społeczną w okresie 

pobytu tych osób w Europie; podkreśla, że 

takie wnioski o dodatkowe finansowanie 

nie powinny być stosowane ze szkodą dla 

istniejących działań zewnętrznych UE, w 

tym jej polityki rozwoju; w związku z tym 

apeluje o korektę w górę pułapów w dziale 

4; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/48 

Poprawka  48 

Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck, 

Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 52 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 52a. zdecydowanie uważa, że należy 

wdrożyć warunki gwarantujące prawo 

podstawowe w celu zawieszenia 

wypłacania środków z europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

na rzecz państw członkowskich, które nie 

przestrzegają Karty praw podstawowych 

Unii Europejskiej; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/49 

Poprawka  49 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 61 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

61. sądzi, że śródokresowy przegląd / 

śródokresowa rewizja WRF stanowi 

znakomitą sposobność do tego, by po raz 

pierwszy ocenić i oszacować 

funkcjonowanie odnośnych polityk i 

programów UE, jak również działanie 

postanowień WRF dotyczących 

elastyczności oraz instrumentów 

szczególnych, i oczekuje, że Komisja 

przedstawi analizę wskazującą uchybienia 

w obecnym systemie wdrażania; zwraca 

szczególną uwagę na ocenę skutków dla 

procesu wdrażania, jakie mają nowe 

elementy wprowadzone w obecnym 

okresie programowania, takie jak warunki 

ex ante w ramach polityki spójności; 

uważa, że przegląd śródokresowy / 

śródokresowa rewizja WRF powinien 

również podsumować wyniki 

przydzielonych funduszy z myślą o 

realizacji ich celów; zwraca się do Komisji 

o przedstawienie konkretnych wniosków 

służących naprawieniu ewentualnych 

braków i poprawie oraz racjonalizacji 

warunków wdrażania na pozostały okres 

obowiązywania obecnych WRF, tak by 

zapewnić najbardziej skuteczne 

wykorzystanie ograniczonych zasobów 

finansowych i ograniczyć obciążenia 

administracyjne napotykane przez 

61. zauważa, że ze względu na fakt 

późnego wdrożenia WRF śródokresowy 

przegląd / śródokresowa rewizja WRF 

stanowi znakomitą sposobność do tego, by 

po raz pierwszy ocenić i oszacować 

funkcjonowanie odnośnych polityk i 

programów UE, działanie postanowień 

WRF dotyczących elastyczności oraz 

instrumentów szczególnych, a także 

zarządzanie wydatkami UE w sposób 

pozwalający na ocenę, czy programy w 

ramach WRF osiągnęły założone cele i 

zamierzenia, wykazują odpowiednią 

zdolność absorpcyjną i generują wartość 

dodaną dla UE; oczekuje, że Komisja 

przedstawi analizę wskazującą uchybienia 

w obecnym systemie wdrażania; zwraca 

szczególną uwagę na ocenę skutków dla 

procesu wdrażania, jakie mają nowe 

elementy wprowadzone w obecnym 

okresie programowania, takie jak warunki 

ex ante w ramach polityki spójności; 

uważa, że przegląd śródokresowy / 

śródokresowa rewizja WRF powinien 

również podsumować wyniki 

przydzielonych funduszy z myślą o 

realizacji ich celów; zwraca się do Komisji 

o przedstawienie konkretnych wniosków 

służących naprawieniu ewentualnych 

braków i poprawie oraz racjonalizacji 
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beneficjentów, warunków wdrażania dzięki 

kompleksowemu uproszczeniu 

obejmującemu reformy zarządzania, 

monitorowania, sprawozdawczości i 

kontroli środków, tak by zapewnić 

najbardziej skuteczne wykorzystanie 

ograniczonych zasobów finansowych i 

ograniczyć obciążenia administracyjne 

napotykane przez beneficjentów na 

pozostały okres obowiązywania obecnych 

WRF; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/50 

Poprawka  50 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 62 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

62. podkreśla, że ważne jest wykazanie 

wartości dodanej osiągnięć finansowanych 

z budżetu UE, i wspiera umieszczenie 

kultury zorientowanej na wyniki w sercu 

procesu wydatkowania środków UE; 

podkreśla, że ocena działań i wyników 

powinna stać się – w stosownych 

przypadkach – zasadą główną, i podkreśla 

szczególne zastosowanie takiej zasady do 

programów skupionych na innowacjach; 

uznaje pracę Komisji w kontekście 

„Budżetu UE zorientowanego na wyniki”, 

który należy dalej rozwijać, i oczekuje na 

wyniki prac międzyinstytucjonalnej grupy 

roboczej ekspertów ds. budżetowania 

zadaniowego; uważa, że podejście to może 

stać się narzędziem poprawy wyników 

programów, które nie spełniają oczekiwań; 

podkreśla jednak, że uchybienia techniczne 

bądź w zakresie planowania nie mogą 

prowadzić do cięć w budżecie UE lub 

rezygnowania z priorytetów politycznych, 

oraz że samo lepsze wydatkowanie nie 

rozwiąże problemu braku środków 

finansowych na sprostanie palącym i 

rosnącym potrzebom; przypomina Komisji, 

że Parlament – jako jeden z organów 

władzy budżetowej – musi być włączony w 

opracowywanie strategii Komisji w tym 

zakresie; 

skreśla się 
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4.7.2016 A8-0224/51 

Poprawka  51 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 63 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

63. uznaje zwiększoną rolę instrumentów 

finansowych w budżecie Unii jako 

uzupełniającej formy finansowania obok 

subwencji i dotacji; uznaje potencjał tych 

instrumentów pod względem wzmacniania 

finansowego, a co za tym idzie również 

politycznego wpływu unijnego budżetu; 

podkreśla jednak, że przejście od 

tradycyjnych metod finansowania do 

bardziej innowacyjnych instrumentów nie 

jest wskazane we wszystkich obszarach 

polityki, gdyż nie wszystkie polityki są w 

całości podporządkowane siłom rynku; 

podkreśla, że instrumenty finansowe 

stanowią alternatywny i uzupełniający 

sposób finansowania i nie należy ich 

stosować do projektów, które mogą 

korzystać wyłącznie z dotacji, co ma 

szczególne znaczenie dla regionów słabiej 

rozwiniętych; 

63. uznaje większe wykorzystanie 

instrumentów finansowych w budżecie 

Unii za formę finansowania uzupełniającą 

subsydia i dotacje; uznaje potencjał tych 

instrumentów pod względem wzmacniania 

finansowego, a co za tym idzie również 

politycznego wpływu unijnego budżetu; 

podkreśla jednak, że przejście od 

tradycyjnych metod finansowania do 

bardziej innowacyjnych instrumentów nie 

jest wskazane; podkreśla, że instrumenty 

finansowe mogą stanowić alternatywny i 

uzupełniający sposób finansowania oraz że 

powinny mieć zastosowanie tylko w 

przypadku projektów, dla których ten 

rodzaj finansowania stanowi wartość 

dodaną i poprawia prawidłowe 

zarządzanie środkami publicznymi; 
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4.7.2016 A8-0224/52 

Poprawka  52 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 65 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

65. zachęca Komisję do zidentyfikowania 

wszystkich obszarów polityki UE, w 

których dotacje mogłyby być łączone z 

instrumentami finansowymi, oraz do 

odzwierciedlenia właściwej równowagi 

między tymi dwoma elementami; jest 

głęboko przekonany, że możliwość 

łączenia różnych zasobów UE w oparciu o 

zharmonizowane zasady zarządzania 

pomogłaby zoptymalizować synergię 

między dostępnymi źródłami finansowania 

na szczeblu UE; zaznacza, że coraz 

częstsze korzystanie z instrumentów 

finansowych nie powinno prowadzić do 

redukcji w budżecie Unii; przypomina o 

swoich wielokrotnych apelach o większą 

przejrzystość i kontrolę demokratyczną w 

odniesieniu do wdrażania instrumentów 

finansowych wspieranych z budżetu Unii; 

65. zaznacza, że coraz częstsze korzystanie 

z instrumentów finansowych nie powinno 

prowadzić do redukcji w budżecie Unii; 

przypomina o swoich wielokrotnych 

apelach o większą przejrzystość i kontrolę 

demokratyczną w odniesieniu do 

wdrażania instrumentów finansowych 

wspieranych z budżetu Unii; 
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4.7.2016 A8-0224/53 

Poprawka  53 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Martina Michels 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

73. jest zdania, że w związku z szybko 

zmieniającą się sytuacją polityczną oraz z 

myślą o zapewnieniu większej 

elastyczności, niektóre elementy WRF 

powinny być uzgadniane na okres pięciu 

lat, natomiast inne – szczególnie elementy 

związane z programami wymagającymi 

programowania w dłuższej perspektywie 

lub z politykami przewidującymi złożone 

procedury w celu ustanowienia systemów 

wdrażania, takimi jak polityka spójności 

lub rozwój obszarów wiejskich – powinny 

być uzgadniane na okres 5+5 lat i 

obejmować obowiązkową rewizję 

śródokresową; 

skreśla się 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/54 

Poprawka  54 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostadinka 

Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 76 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

76. apeluje o wprowadzenie co najmniej 

jednego nowego rodzaju zasobów 

własnych, najlepiej takiego, który byłby 

wyraźnie powiązany z europejskimi 

politykami tworzącymi wartość dodaną; 

odnotowuje, że Grupa Wysokiego Szczebla 

omówiła już liczne możliwości w zakresie 

nowych zasobów własnych, takie jak 

zreformowany system VAT, podatek od 

transakcji finansowych, podział dochodu z 

tytułu emisji pieniądza przez EBC, 

zreformowany unijny system handlu 

emisjami oraz opodatkowanie emisji 

dwutlenku węgla, opodatkowanie 

transportu, podatek od osób prawnych, 

podatek od energii elektrycznej lub 

podatek cyfrowy; z niecierpliwością 

oczekuje na zalecenia Grupy Wysokiego 

Szczebla, aby określić i przygotować 

stanowisko Parlamentu w tym względzie; 

apeluje w tym kontekście o stopniowe 

zniesienie wszelkich form rabatów; 

76. apeluje o wprowadzenie co najmniej 

jednego nowego rodzaju zasobów 

własnych, najlepiej takiego, który byłby 

wyraźnie powiązany z europejskimi 

politykami tworzącymi wartość dodaną, 

poprzez progresywne kwoty podatku i 

wzmocnienie zdolności fiskalnej do 

radzenia sobie z kryzysem finansowym, 

gospodarczym i środowiskowym w trakcie 

cykli; odnotowuje, że Grupa Wysokiego 

Szczebla omówiła już liczne możliwości w 

zakresie nowych zasobów własnych, takie 

jak zreformowany system VAT, podatek 

od transakcji finansowych, podział 

dochodu z tytułu emisji pieniądza przez 

EBC, zreformowany unijny system handlu 

emisjami oraz opodatkowanie emisji 

dwutlenku węgla, opodatkowanie 

transportu, podatek od osób prawnych, 

podatek od energii elektrycznej lub 

podatek cyfrowy; z niecierpliwością 

oczekuje na zalecenia Grupy Wysokiego 

Szczebla, aby określić i przygotować 

stanowisko Parlamentu w tym względzie; 

apeluje w tym kontekście o stopniowe 

zniesienie wszelkich form rabatów; 
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