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Poprawka  4 

José Manuel Fernandes 

w imieniu grupy PPE 

Eider Gardiazabal Rubial 

w imieniu grupy S&D 

Gérard Deprez 

w imieniu grupy ALDE 

 

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 49 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

49. w związku z tym wzywa do 

utworzenia specjalnej rezerwy w 

odniesieniu do dochodów w budżecie UE, 

która będzie stopniowo uzupełniana ze 

wszystkich rodzajów nieprzewidzianych 

innych dochodów; uważa, że należy 

wykorzystać tę rezerwę na pokrycie 

dodatkowych potrzeb w zakresie płatności, 

zwłaszcza tych związanych z 

uruchomieniem łącznego marginesu na 

zobowiązania lub instrumentów 

szczególnych WRF; 

49. w związku z tym wzywa do 

utworzenia specjalnej rezerwy w budżecie 

UE, która będzie stopniowo uzupełniana ze 

wszystkich rodzajów nieprzewidzianych 

innych dochodów, a środki z niej będą 

odpowiednio przenoszone, aby w razie 

potrzeby umożliwić finansowanie 

dodatkowych wydatków; uważa, że 

rezerwę tę należy przeznaczyć na 

instrumenty szczególne WRF oraz że 

powinna ona stanowić źródło 

dodatkowych środków o charakterze 

uzupełniającym, zarówno po stronie 

zobowiązań, jak i płatności, w oparciu o 

decyzję władzy budżetowej; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/5 

Poprawka  5 

José Manuel Fernandes 

w imieniu grupy PPE 

 

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 69 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

69. wzywa Komisję do uproszczenia i 

ujednolicenia przepisów regulujących 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

w następnych WRF w celu maksymalnego 

zwiększenia ich skutecznego stosowania; 

przyjmuje do wiadomości ewentualną 

propozycję – która wymagałaby dogłębnej 

dyskusji – utworzenia jednego funduszu, 

który zintegrowałby instrumenty finansowe 

na szczeblu UE zarządzane centralnie; jest 

zdania, że należy ustanowić jasną strukturę 

umożliwiającą wybór różnych rodzajów 

instrumentów finansowych dla różnych 

obszarów polityki i rodzajów działań oraz 

że w celu zapewnienia przejrzystości 

inwestycji odpowiednie instrumenty 

finansowe powinny być w dalszym ciągu 

finansowane z oddzielnych linii 

budżetowych; podkreśla jednak, że 

jakakolwiek harmonizacja przepisów nie 

może wpływać na instrumenty finansowe 

zarządzane przez państwa członkowskie w 

ramach polityki spójności lub w dziedzinie 

działań zewnętrznych; 

69. wzywa Komisję do uproszczenia i 

ujednolicenia przepisów regulujących 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

w następnych WRF w celu tworzenia 

synergii między różnymi instrumentami i 

maksymalizacji ich skutecznego 

stosowania; przyjmuje do wiadomości 

ewentualną propozycję – która 

wymagałaby dogłębnej dyskusji – 

utworzenia jednego funduszu, który 

zintegrowałby instrumenty finansowe na 

szczeblu UE zarządzane centralnie; jest 

zdania, że należy ustanowić jasną strukturę 

umożliwiającą wybór różnych rodzajów 

instrumentów finansowych dla różnych 

obszarów polityki i rodzajów działań oraz 

że w celu zapewnienia przejrzystości 

inwestycji odpowiednie instrumenty 

finansowe powinny być w dalszym ciągu 

finansowane z oddzielnych linii 

budżetowych; podkreśla jednak, że 

jakakolwiek harmonizacja przepisów nie 

może wpływać na instrumenty finansowe 

zarządzane przez państwa członkowskie w 

ramach polityki spójności lub w dziedzinie 

działań zewnętrznych; 

Or. en 
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Poprawka  6 

José Manuel Fernandes 

w imieniu grupy PPE 

 

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 105 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

105. podkreśla, że aby Unia mogła 

odgrywać swoją rolę w strategii globalnej i 

strategii rozszerzenia, polityki sąsiedztwa i 

rozwoju oraz reagowania na sytuacje 

nadzwyczajne, konieczne jest znaczne 

zwiększenie środków finansowych; 

oczekuje, że kolejne wieloletnie ramy 

finansowe będą odzwierciedlały 

bezprecedensowe potrzeby krajów 

objętych wschodnim i południowym 

sąsiedztwem, które zmagają się z 

konfliktami i konsekwencjami wyzwań 

związanych z migracją i uchodźcami; 

apeluje o przyznanie większych środków 

na zaspokojenie rosnącego 

zapotrzebowania na pomoc humanitarną 

wynikającą z klęsk żywiołowych i 

katastrof spowodowanych przez człowieka, 

co pozwoli uniknąć luki między 

zobowiązaniami a płatnościami; uważa, że 

konieczne jest, aby Unia zwiększyła 

finansowanie dla Agencji Narodów 

Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom 

Palestyńskim na Bliskim Wschodzie 

(UNRWA); 

105. podkreśla, że aby Unia mogła 

odgrywać swoją rolę w strategii globalnej i 

strategii rozszerzenia, polityki sąsiedztwa i 

rozwoju oraz reagowania na sytuacje 

nadzwyczajne, konieczne jest znaczne 

zwiększenie środków finansowych; 

oczekuje, że kolejne wieloletnie ramy 

finansowe będą odzwierciedlały 

bezprecedensowe potrzeby krajów 

objętych wschodnim i południowym 

sąsiedztwem, które zmagają się z 

konfliktami i konsekwencjami wyzwań 

związanych z migracją i uchodźcami; 

apeluje o przyznanie większych środków 

na zaspokojenie rosnącego 

zapotrzebowania na pomoc humanitarną 

wynikającą z klęsk żywiołowych i 

katastrof spowodowanych przez człowieka, 

co pozwoli uniknąć luki między 

zobowiązaniami a płatnościami; uważa, że 

konieczne jest, aby Unia zwiększyła 

finansowanie dla Agencji Narodów 

Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom 

Palestyńskim na Bliskim Wschodzie 

(UNRWA); podkreśla ponadto potrzebę 

zapewnienia dodatkowych środków na 

finansowanie planu inwestycyjnego na 

rzecz Afryki w celu promowania wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego włączeniu 

społecznemu oraz zrównoważonego 

rozwoju i w ten sposób wyeliminowania 
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niektórych podstawowych przyczyn 

nielegalnej migracji; 

Or. en 

 

 


