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8.3.2018 A8-0048/13 

Poprawka  13 

André Elissen, 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 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. uważa, że silniejsza i ambitniejsza 

Europa może powstać jedynie pod 

warunkiem zapewnienia większych 

środków finansowych; domaga się 

znacznego zwiększenia budżetu Unii w 

obliczu wspomnianych wyzwań i 

priorytetów, a także przy uwzględnieniu 

wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 

Unii; szacuje wymagane pułapy wydatków 

w WRF na poziomie 1,3 % DNB UE-27, 

bez względu na szereg instrumentów, jakie 

należy wliczyć poza pułapami; 

skreśla się 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/14 

Poprawka  14 

André Elissen, 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 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. jest przekonany, że wprowadzenie 

nowych rzeczywistych zasobów własnych 

UE pozostaje jedynym rozwiązaniem dla 

odpowiedniego finansowania następnych 

WRF, chyba że Rada wyrazi zgodę na 

znaczne zwiększenie krajowych wkładów 

do budżetu UE; 

skreśla się 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/15 

Poprawka  15 

André Elissen, 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 39 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

39. apeluje w szczególności o znaczne 

zwiększenie puli środków finansowych 

instrumentu elastyczności do rocznej 

kwoty przydziału w wysokości co najmniej 

2 mld EUR; przypomina, że instrument 

elastyczności nie jest powiązany z żadną 

konkretną dziedziną polityki i że może 

zatem zostać uruchomiony w dowolnym 

celu, jaki zostanie uznany za niezbędny; 

uważa w związku z tym, że instrument ten 

może zostać uruchomiony do pokrycia 

wszelkich nowych potrzeb finansowych, 

jakie pojawią się w okresie obowiązywania 

WRF; 

skreśla się 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/16 

Poprawka  16 

André Elissen, 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 40 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

40. wskazuje na rolę, jaką rezerwa na 

pomoc nadzwyczajną odgrywa w 

zapewnianiu szybkiej reakcji na 

konkretne zapotrzebowanie państw 

trzecich na pomoc w przypadku 

nieprzewidzianych zdarzeń, oraz 

podkreśla jej szczególne znaczenie w 

obecnym kontekście; apeluje o znaczne 

zwiększenie puli jej środków finansowych 

do rocznej kwoty przydziału w wysokości 1 

mld EUR; 

skreśla się 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/17 

Poprawka  17 

André Elissen, 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 42 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

42. uważa, że nie wykorzystano 

pełnego potencjału EFG, dzięki któremu 

UE okazywała solidarność i zapewniała 

wsparcie dla pracowników tracących 

pracę w wyniku istotnych zmian 

strukturalnych w strukturze światowego 

handlu wynikających z globalizacji lub 

światowego kryzysu gospodarczego i 

finansowego, i że można go usprawnić 

oraz zintegrować z długoterminową 

strategią, aby skutecznie docierać do 

zwolnionych pracowników i ponownie 

integrować ich z rynkiem pracy we 

wszystkich państwach członkowskich; 

uważa, że w ramach zbliżającego się 

przeglądu EFG należy zbadać jego zakres 

i poprawić koordynację z innymi 

instrumentami; uważa, że zmieniony EFG 

powinien otrzymać co najmniej taką samą 

roczną pulę środków w ramach nowych 

WRF; 

skreśla się 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/18 

Poprawka  18 

André Elissen, 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 43 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

43. proponuje utworzenie specjalnej 

rezerwy na instrumenty szczególne WRF 

w oparciu o niewykorzystane środki, które 

wygasają z każdego instrumentu; uważa, 

że ta rezerwa powinna funkcjonować bez 

żadnych ograniczeń czasowych; domaga 

się uruchomienia tej rezerwy na rzecz 

wszelkich instrumentów szczególnych 

WRF, które – na podstawie decyzji władzy 

budżetowej – mają służyć finansowaniu 

potrzeb wykraczających poza ich 

możliwości finansowe; 

skreśla się 

Or. en 



 

AM\1147931PL.docx  PE616.074v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

8.3.2018 A8-0048/19 

Poprawka  19 

André Elissen, 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 76 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

76. wzywa w związku z tym do 

znacznego zwiększenia całkowitego 

budżetu przeznaczonego na 9. program 

ramowy w następnych WRF, który 

powinien zostać ustalony na poziomie co 

najmniej 120 mld EUR; uważa, że poziom 

ten jest odpowiedni, by zapewnić Europie 

globalną konkurencyjność oraz wiodącą 

pozycję naukową, technologiczną i 

przemysłową w celu sprostania 

wyzwaniom społecznym i przyczynienia 

się do realizacji celów UE w zakresie 

klimatu i celów zrównoważonego rozwoju; 

apeluje w szczególności o działania 

pobudzające przełomowe inicjatywy 

tworzące rynek, zwłaszcza z myślą o MŚP; 

76. wzywa w związku z tym do 

znacznego zmniejszenia całkowitego 

budżetu przeznaczonego na 9. program 

ramowy w następnych WRF; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/20 

Poprawka  20 

André Elissen, 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 81 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

81. potwierdza swoje zdecydowane 

zaangażowanie na rzecz Europejskiego 

Funduszu Inwestycji Strategicznych 

(EFIS), który służy uruchomieniu 500 

mld EUR w nowych inwestycjach w 

gospodarce realnej w obecnych WRF; 

uważa, że EFIS już pobudził w sposób 

silny i ukierunkowany sektory gospodarki 

o możliwościach tworzenia trwałego 

wzrostu i miejsc pracy; podkreśla 

pozytywny wpływ EFIS na zapewnienie 

finansowania małym i średnim 

przedsiębiorstwom w całej Unii; w 

związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 

zamiar Komisji, by przedstawić wniosek 

ustawodawczy dotyczący kontynuowania i 

doskonalenia tego programu 

inwestycyjnego z wydzielonym budżetem, 

który nie powinien być finansowany ze 

szkodą dla istniejących polityk i 

programów w nowych WRF; podkreśla, że 

wszelkie wnioski ustawodawcze powinny 

opierać się na wnioskach z przeglądu 

Komisji i niezależnej ocenie; oczekuje, że 

nowy wniosek skutecznie wyeliminuje 

wszelkie niedociągnięcia we wdrażaniu 

EFSI i zwiększy między innymi zasięg 

geograficzny funduszu, tak aby jego 

korzyści były odczuwalne w całej Unii; 

skreśla się 

Or. en 
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