
 

AM\1147799PL.docx  PE616.074v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

7.3.2018 A8-0048/1 

Poprawka  1 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. przypomina o zasadzie, że 

dodatkowym priorytetom politycznym 

powinny towarzyszyć dodatkowe środki 

finansowe niezależnie od tego, czy 

pojawiają się one w momencie 

przyjmowania nowych WRF czy w trakcie 

ich realizacji, i podkreśla, że finansowanie 

nowych potrzeb nie powinno odbywać się 

kosztem istniejących polityk i programów; 

ponadto oczekuje wdrożenia przepisów w 

zakresie wystarczającej elastyczności, tak 

aby uwzględniać nieprzewidziane 

okoliczności, które mogą się pojawić w 

trakcie obowiązywania WRF; 

13. podkreśla, że finansowanie nowych 

potrzeb powinno być realizowane poprzez 

przegląd wydatków w ramach tych 
programów, które nie są w stanie 

zapewnić rzeczywistej wartości dodanej; 

ponadto oczekuje wdrożenia przepisów w 

zakresie wystarczającej elastyczności, tak 

aby uwzględniać nieprzewidziane 

okoliczności, które mogą się pojawić w 

trakcie obowiązywania WRF; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/2 

Poprawka  2 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 82 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

82. podkreśla znaczenie WRF dla 

sektorów zależnych od inwestycji 

długoterminowych, takich jak 

zrównoważony sektor transportu; zwraca 

uwagę, że infrastruktura transportowa 

stanowi trzon jednolitego rynku i podstawę 

trwałego wzrostu gospodarczego i 

tworzenia miejsc pracy; zauważa, że 

stworzenie jednolitego europejskiego 

obszaru transportu połączonego z krajami 

sąsiadującymi wymaga poważnej 

infrastruktury transportowej i musi być 

traktowane jako kluczowy priorytet w celu 

zapewnienia konkurencyjności UE oraz 

spójności terytorialnej, gospodarczej i 

społecznej, także na obszarach 

peryferyjnych i wyspiarskich; z tego 

względu uważa, że w następnych WRF 

należy przewidzieć wystarczające środki 

finansowe na projekty, które przyczyniają 

się w szczególności do ukończenia sieci 

bazowej TEN-T i jej korytarzy, które 

należy jeszcze bardziej przedłużyć; 

przypomina o celach wyznaczonych przez 

COP 21 w odniesieniu do transportu w celu 

przeciwdziałania zmianom klimatu i 

zachęca państwa członkowskie do 

inwestowania w inteligentny, 

zrównoważony i zintegrowany transport 

publiczny; 

82. podkreśla znaczenie WRF dla 

sektorów zależnych od inwestycji 

długoterminowych, takich jak 

zrównoważony sektor transportu; zwraca 

uwagę, że infrastruktura transportowa 

stanowi trzon jednolitego rynku i podstawę 

trwałego wzrostu gospodarczego i 

tworzenia miejsc pracy; zauważa, że 

stworzenie jednolitego europejskiego 

obszaru transportu połączonego z krajami 

sąsiadującymi wymaga poważnej 

infrastruktury transportowej i musi być 

traktowane jako kluczowy priorytet w celu 

zapewnienia konkurencyjności UE oraz 

spójności terytorialnej, gospodarczej i 

społecznej, także na obszarach 

peryferyjnych i wyspiarskich; w związku z 

tym wzywa Komisję do dokonania 

przeglądu finansowania projektów, które 

nie są ekonomicznie opłacalne i które są 

również szkodliwe dla zdrowia 

publicznego, takich jak linia kolejowa 

między Turynem a Lyonem; przypomina o 

celach wyznaczonych przez COP 21 w 

odniesieniu do transportu w celu 

przeciwdziałania zmianom klimatu i 

zachęca państwa członkowskie do 

inwestowania w inteligentny, 

zrównoważony i zintegrowany transport 

publiczny; 
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Poprawka  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 116 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

116. uważa, że silna, skuteczna i 

wysokiej jakości administracja publiczna 

jest niezbędna do realizacji polityki Unii, 

odbudowy zaufania i wzmocnienia dialogu 

z organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego i obywatelami na 

wszystkich szczeblach; podkreśla w tym 

kontekście rolę instytucji, w skład których 

wchodzą demokratycznie wybrani 

członkowie; przypomina, że według 

Trybunału Obrachunkowego instytucje, 

organy i agencje UE zmniejszyły liczbę 

pracowników o 5 %, zgodnie z planami 

zatrudnienia; jest zdania, że nie powinny 

one podlegać kolejnemu takiemu 

podejściu polegającemu na horyzontalnej 
redukcji zatrudnienia; wyraża 

zdecydowany sprzeciw wobec ponownego 

wprowadzenia tak zwanej puli realokacji 

na potrzeby agencji; 

116. uważa, że silna, skuteczna i 

wysokiej jakości administracja publiczna 

jest niezbędna do realizacji polityki Unii, 

odbudowy zaufania i wzmocnienia dialogu 

z organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego i obywatelami na 

wszystkich szczeblach; podkreśla w tym 

kontekście rolę instytucji, w skład których 

wchodzą demokratycznie wybrani 

członkowie; przypomina, że według 

Trybunału Obrachunkowego instytucje, 

organy i agencje UE zmniejszyły liczbę 

pracowników o 5 %, zgodnie z planami 

zatrudnienia; jest zdania, że dalsza 

redukcja powinna być możliwa w oparciu 

o ocenę rzeczywistych potrzeb i 

połączenie, w miarę możliwości, 

wspólnych funkcji; apeluje o dokonanie 

gruntownego przeglądu wydatków 

administracyjnych UE w celu 

zapewnienia rzeczywistego ograniczenia 

wydatków; 

Or. en 

 

 


