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8.3.2018 A8-0048/7 

Poprawka  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

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 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że szybko 

okazało się, iż WRF na lata 2014–2020 nie 

są w stanie spełnić rzeczywistych potrzeb i 

ambicji politycznych, ponieważ od samego 

początku korzystano z nich w celu 

przezwyciężenia szeregu kryzysów i 

nowych wyzwań w dziedzinie inwestycji, 

wykluczenia społecznego, migracji i 

uchodźców, zatrudnienia młodzieży, 

bezpieczeństwa, rolnictwa, środowiska i 

zmiany klimatu, czego nie przewidziano w 

momencie ich przyjęcia; mając na 

uwadze, że w rezultacie obecne WRF są 

bliskie wyczerpania swoich możliwości 

zaledwie dwa lata po wdrożeniu, ponieważ 

wykorzystano dostępne marginesy, często 

stosowano mechanizmy elastyczności i 

instrumenty szczególne, poddano presji, a 

nawet ograniczono istniejące polityki i 

programy, a także utworzono niektóre 

mechanizmy pozabudżetowe w celu 

kompensowania niewystarczającego 

poziomu i elastyczności budżetu UE;  

B.  mając na uwadze, że WRF na lata 

2014–2020 oraz polityka budżetowa UE 

okazały się nieskuteczne w odniesieniu do 
spełniania rzeczywistych potrzeb w 

dziedzinie inwestycji, wykluczenia 

społecznego, migracji i uchodźców, 

zatrudnienia młodzieży, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i środowiska; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/8 

Poprawka  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

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 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla, że następne WRF 

stanowią dla Unii szansę, aby pokazać, że 

pozostaje zjednoczona i jest w stanie 

stawić czoła zmianom politycznym, takim 

jak brexit, wzrost ruchów populistycznych 

i nacjonalistycznych i zmiany w 

światowym przywództwie; podkreśla, że 

podziały i egocentryzm nie są odpowiedzią 

na globalne problemy i obawy obywateli; 

uważa, że zwłaszcza negocjacje w sprawie 

brexitu pokazują, iż korzyści płynące z 

członkostwa w Unii znacznie przewyższają 

koszty odprowadzania składek do jej 

budżetu; wzywa w tym kontekście do 

pełnego poszanowania ram podjętych 

wcześniej zobowiązań, jak ma to miejsce w 

przypadku porozumienia 

wielkopiątkowego w odniesieniu do 

praworządności i demokracji; 

7. odrzuca i potępia wszelkie próby 

wykorzystywania faktu wystąpienia 

Zjednoczonego Królestwa z UE (brexit) w 

celu wzmocnienia strony dochodów w 

budżecie, co ostatecznie doprowadzi do 

dodatkowego opodatkowania 

przedsiębiorstw i zwiększenia presji 

podatkowej na obywateli; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/9 

Poprawka  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

w imieniu grupy ENF 

 

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 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  10a. ponownie wyraża obawy dotyczące 

finansowania w ramach budżetu UE oraz 

jego roli w konkretnym reagowaniu na 

potrzeby obywateli i na rosnące trudności, 

z jakimi się borykają, takie jak bezrobocie, 

recesja gospodarcza, ubóstwo, kryzys 

migracyjny i zagrożenia dla 

bezpieczeństwa; podkreśla, że należy 

odpowiednio ocenić, którymi funduszami 

można by lepiej zarządzać na szczeblu 

krajowym, aby zagwarantować pełne 

poszanowanie zasady pomocniczości;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/10 

Poprawka  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

w imieniu grupy ENF 

 

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 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  116a. apeluje o drastyczne i konkretne 

zmniejszenie wydatków administracyjnych 

UE, biorąc pod uwagę ograniczenia 

gospodarcze, jakich doświadczają niektóre 

państwa członkowskie;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/11 

Poprawka  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

w imieniu grupy ENF 

 

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 117 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

117. z zadowoleniem przyjmuje 

inicjatywy podejmowane przez instytucje, 

organy i agencje, mające na celu dalszą 

poprawę skuteczności poprzez 

zacieśnienie współpracy administracyjnej 

i połączenie niektórych funkcji, co 

przynosi oszczędności w budżecie Unii; 

podkreśla, że w przypadku niektórych 

agencji można by osiągnąć dalszy wzrost 

wydajności, zwłaszcza dzięki ściślejszej 

współpracy między agencjami o 

podobnych zadaniach – takich jak nadzór 

nad rynkiem finansowym – i agencjami o 

wielu lokalizacjach; wzywa, w sposób 

bardziej ogólny, do szczegółowej oceny 

możliwości grupowania agencji w 

zależności od strategicznego charakteru 

ich misji i ich wyników w celu stworzenia 

synergii między agencjami, np. w 

odniesieniu do Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Bankowego i Europejskiego 

Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych w Paryżu; 

117. domaga się pełnego przeglądu roli 

europejskich agencji i zwraca się z 

pytaniem, czy ich zadania i cele nie 

mogłyby być lepiej realizowane przez 

istniejące dyrekcje generalne Komisji lub 

przez państwa członkowskie w celu 

uniknięcia powielania zadań i kosztów, a 

także zwiększenia przejrzystości; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/12 

Poprawka  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

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 119 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

119. wzywa Komisję do 

zaproponowania mechanizmu, w ramach 

którego państwa członkowskie, które nie 

przestrzegają wartości określonych w art. 

2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) 

mogą ponosić konsekwencje finansowe; 

ostrzega jednak, że beneficjenci końcowi 

budżetu Unii w żaden sposób nie mogą 

zostać dotknięci naruszeniami zasad, za 

które nie są oni odpowiedzialni; Jest 

zatem przekonany, że budżet Unii nie jest 

właściwym instrumentem 

przeciwdziałania nieprzestrzeganiu art. 2 

TUE i że wszelkie możliwe konsekwencje 

finansowe powinny być ponoszone przez 

państwo członkowskie niezależnie od 

wykonania budżetu; 

119. odrzuca i potępia wszelkie próby 

uzależnienia funduszy UE od spełnienia 

warunków politycznych lub 

gospodarczych; potępia tę inicjatywę jako 

kolejny atak na europejskie narody oraz 

ich wolność i niezależność; 

Or. en 

 

 


