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8.3.2018 A8-0048/21 

Poprawka  21 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 D a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Da. mając na uwadze, że na mocy art. 

8 TFUE UE zobowiązana jest do 

wspierania równości mężczyzn i kobiet 

oraz zapewnienia uwzględniania aspektu 

płci we wszystkich swych działaniach jako 

podstawowej zasady; mając na uwadze, że 

do WRF załączone jest wspólne 

oświadczenie w sprawie uwzględnienia 

aspektu płci;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/22 

Poprawka  22 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. z zadowoleniem przyjmuje 

dyskusję na temat następnych WRF jako 

okazję do stworzenia podstaw dla 

silniejszej i bardziej zrównoważonej 

Europy za pośrednictwem jednego z jej 

najbardziej namacalnych instrumentów – 

budżetu Unii; uważa, że następne WRF 

powinny być częścią szerszej strategii i 

wizji dotyczącej przyszłości Europy; jest 

zdania, że następne WRF muszą być 

przełożeniem projektu politycznego i 

priorytetów polityki UE na środki 

budżetowe;  

3. z zadowoleniem przyjmuje 

dyskusję na temat następnych WRF jako 

okazję do stworzenia podstaw dla 

silniejszej i bardziej zrównoważonej 

Europy za pośrednictwem jednego z jej 

najbardziej namacalnych instrumentów – 

budżetu Unii; uważa, że następne WRF 

powinny być częścią szerszej strategii i 

wizji dotyczącej przyszłości Europy; jest 

zdania, że następne WRF muszą być 

przełożeniem projektu politycznego i 

priorytetów polityki UE na środki 

budżetowe; apeluje zatem o odpowiednie 

zasoby na rzecz zrównoważonego rozwoju, 

postępu społecznego i lepszego życia 

obywateli; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/23 

Poprawka  23 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  6a. ponadto podkreśla, że UE powinna 

przestrzegać swoich zobowiązań 

międzynarodowych i powinna zaprzestać 

subwencjonowania wydatków, które są 

szkodliwe dla klimatu; wzywa Komisję do 

zaprzestania w kolejnych wieloletnich 

ramach finansowych bezpośrednich 

wydatków z budżetu UE związanych z 

energią jądrową, paliwami kopalnymi, 

asfaltem i obronnością;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/24 

Poprawka  24 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. w związku z tym wzywa do 

ciągłego wspierania istniejących polityk, w 

szczególności długoletnich polityk UE 

zapisanych w traktatach, mianowicie 

wspólnej polityki rolnej oraz polityki 

rybołówstwa i polityki spójności, ponieważ 

zapewniają one obywatelom Unii 

wymierne korzyści wynikające z 

europejskiego projektu; odrzuca wszelkie 

próby renacjonalizacji tych polityk, 

ponieważ nie pozwoliłoby to ani na 

zmniejszenie obciążeń finansowych dla 

podatników i konsumentów, ani na 

osiągnięcie lepszych wyników, lecz 

doprowadziłoby do zahamowania wzrostu 

gospodarczego, solidarności i 

funkcjonowania jednolitego rynku, 

pogłębiając jednocześnie nierówności i 

zwiększając dysproporcje między 

regionami i sektorami gospodarki; 

zamierza zapewnić taki sam poziom 

finansowania tych polityk dla UE-27 w 

następnym okresie programowania, przy 

jednoczesnej dalszej poprawie ich 

skuteczności i uproszczeniu związanych z 

nimi procedur;  

8. w związku z tym wzywa do 

ciągłego wspierania istniejących polityk, w 

szczególności długoletnich polityk UE 

zapisanych w traktatach, mianowicie 

wspólnej polityki rolnej oraz polityki 

rybołówstwa i polityki spójności, ponieważ 

zapewniają one obywatelom Unii 

wymierne korzyści wynikające z 

europejskiego projektu; odrzuca wszelkie 

próby renacjonalizacji tych polityk, 

ponieważ nie pozwoliłoby to ani na 

zmniejszenie obciążeń finansowych dla 

podatników i konsumentów, ani na 

osiągnięcie lepszych wyników, lecz 

doprowadziłoby do zahamowania wzrostu 

gospodarczego, solidarności i 

funkcjonowania jednolitego rynku, 

pogłębiając jednocześnie nierówności i 

zwiększając dysproporcje między 

regionami i sektorami gospodarki; 

zamierza zapewnić taki sam poziom 

finansowania tych polityk dla UE-27 w 

następnym okresie programowania, dążąc 

jednocześnie do ich znaczącej i solidnej 

reformy, tak aby przyniosły one rezultaty 

niezbędne do sprostania wyzwaniom, 

które przed nami stoimy, przy 

jednoczesnej dalszej poprawie ich 

skuteczności i uproszczeniu związanych z 

nimi procedur; 
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8.3.2018 A8-0048/25 

Poprawka  25 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 – tiret 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – poprzez zapewnienie wspólnego 

wewnętrznego bezpieczeństwa 

europejskim obywatelom oraz przez 

łączenie wysiłków badawczych i zdolności 

w dziedzinie obronności; podkreśla, że 

działania podejmowane w tych obszarach 

nie powinny być prowadzone kosztem 

unijnych polityk rozwoju; 

– poprzez zapewnienie wspólnego 

wewnętrznego bezpieczeństwa 

europejskim obywatelom; podkreśla, że 

działania podejmowane w tym obszarze nie 

powinny być prowadzone kosztem 

unijnych polityk rozwoju; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/26 

Poprawka  26 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75.  uważa, że w następnych WRF 

powinna nastąpić większa koncentracja 

środków budżetowych w obszarach, które 

wykazują wyraźną europejską wartość 

dodaną oraz stymulują wzrost 

gospodarczy, konkurencyjność, 

zrównoważony rozwój i zatrudnienie we 

wszystkich regionach UE; podkreśla w tym 

kontekście znaczenie badań naukowych i 

innowacji dla stworzenia zrównoważonej, 

przodującej w skali światowej gospodarki 

opartej na wiedzy i wyraża ubolewanie, że 

z powodu braku odpowiedniego 

finansowania jedynie niewielka część 

wysokiej jakości projektów w tej 

dziedzinie otrzymała finansowanie UE z 

obecnych WRF; 

75.  uważa, że w następnych WRF 

powinna nastąpić większa koncentracja 

środków budżetowych w obszarach, które 

promują zrównoważony rozwój i godne 

miejsca pracy, wykazują wyraźną 

europejską wartość dodaną oraz stymulują 

wzrost gospodarczy, konkurencyjność, 

zrównoważony rozwój i zatrudnienie oraz 

promują solidarność we wszystkich 

regionach UE; podkreśla w tym kontekście 

znaczenie badań naukowych i innowacji 

dla stworzenia zrównoważonej, 

przodującej w skali światowej gospodarki 

opartej na wiedzy i wyraża ubolewanie, że 

z powodu braku odpowiedniego 

finansowania jedynie niewielka część 

wysokiej jakości projektów w tej 

dziedzinie otrzymała finansowanie UE z 

obecnych WRF; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/27 

Poprawka  27 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 86 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

86. za niezbędne uważa zapewnienie 

zrównoważonych i przystępnych cenowo 

dostaw energii w Europie; w związku z 

tym wzywa do ciągłego wspierania 

inwestycji zapewniających dywersyfikację 

źródeł i dróg dostaw energii, 

zwiększających bezpieczeństwo 

energetyczne i niezależność energetyczną 

oraz efektywność energetyczną i 

wykorzystanie energii ze źródeł 

odnawialnych, w tym poprzez instrument 

„Łącząc Europę – Energia”; podkreśla w 

szczególności znaczenie zapewnienia 

wszechstronnego wsparcia – zwłaszcza 

regionom o dużej emisji dwutlenku węgla 

– transformacji energetycznej, przejścia na 

gospodarkę niskoemisyjną, modernizacji 

systemów wytwarzania energii, poprawy 

połączeń transgranicznych i budowy 

inteligentnych sieci energetycznych, 

technologii wychwytywania i użytkowania 

dwutlenku węgla oraz modernizacji 

systemów ciepłowniczych; uważa, że 

należy odpowiednio wspierać 

transformację sektora energetycznego w 

świetle celów klimatycznych, zwłaszcza w 

regionach i krajach zależnych od węgla, 

aby skutecznie przyczynić się do 

strategicznego przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną; wzywa do ustanowienia 

kompleksowego funduszu w celu 

86. za niezbędne uważa zapewnienie 

zrównoważonych i przystępnych cenowo 

dostaw energii w Europie; w związku z 

tym wzywa do ciągłego wspierania 

inwestycji zapewniających dywersyfikację 

źródeł i dróg dostaw energii, 

zwiększających bezpieczeństwo 

energetyczne i niezależność energetyczną 

oraz efektywność energetyczną i 

wykorzystanie energii ze źródeł 

odnawialnych, w tym poprzez instrument 

„Łącząc Europę – Energia”; podkreśla w 

szczególności znaczenie zapewnienia 

wszechstronnego wsparcia – zwłaszcza 

regionom o dużej emisji dwutlenku węgla 

– transformacji energetycznej, przejścia na 

gospodarkę niskoemisyjną i wolną od 

energii jądrowej, modernizacji systemów 

wytwarzania energii, poprawy połączeń 

transgranicznych, budowy inteligentnych 

sieci energetycznych i technologii 

użytkowania, oraz modernizacji systemów 

ciepłowniczych; uważa, że należy 

odpowiednio wspierać transformację 

sektora energetycznego w świetle celów 

klimatycznych, zwłaszcza w regionach i 

krajach zależnych od węgla, aby 

skutecznie przyczynić się do 

strategicznego przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną; wzywa do ustanowienia 

kompleksowego funduszu w celu 



 

AM\1147944PL.docx  PE616.074v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

wspierania sprawiedliwej transformacji, w 

szczególności dzięki rozwijaniu i 

szerszemu wykorzystaniu źródeł 

odnawialnych, rozwiązań w zakresie 

efektywności energetycznej, 

magazynowania energii, elektromobilności 

i związanej z nią infrastruktury, 

modernizacji wytwarzania energii 

elektrycznej oraz sieci energetycznych, 

zaawansowanych technologii wytwarzania 

energii, łącznie z wychwytywaniem 

i składowaniem dwutlenku węgla (CCS), 

wychwytywaniem i utylizacją dwutlenku 

węgla (CCU) i zgazowaniem węgla, 

modernizacji systemów ciepłowniczych, 

łącznie z wysokosprawną kogeneracją, a 

także w zakresie wczesnego dostosowania 

do przyszłych norm środowiskowych, 

restrukturyzacji energochłonnych 

sektorów, a także reagowania na skutki 

społeczne, społeczno-ekonomiczne i 

środowiskowe; 

wspierania sprawiedliwej transformacji, w 

szczególności dzięki rozwijaniu i 

szerszemu wykorzystaniu źródeł 

odnawialnych, rozwiązań w zakresie 

efektywności energetycznej, 

magazynowania energii, elektromobilności 

i związanej z nią infrastruktury, 

modernizacji wytwarzania energii 

elektrycznej oraz sieci energetycznych, 

zaawansowanych technologii wytwarzania 

energii, modernizacji systemów 

ciepłowniczych, łącznie z wysokosprawną 

kogeneracją, a także w zakresie wczesnego 

dostosowania do przyszłych norm 

środowiskowych, restrukturyzacji 

energochłonnych sektorów, a także 

reagowania na skutki społeczne, 

społeczno-ekonomiczne i środowiskowe; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/28 

Poprawka  28 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 87 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

87. podkreśla strategiczne znaczenie 

dla przyszłej konkurencyjności, 

bezpieczeństwa i siły politycznej UE 

projektów infrastrukturalnych na dużą 

skalę, a mianowicie międzynarodowego 

eksperymentalnego reaktora 

termojądrowego (ITER), europejskiego 

systemu wspomagania satelitarnego 

(EGNOS), globalnego systemu nawigacji 

satelitarnej (Galileo), programu obserwacji 

Ziemi (Copernicus) oraz przyszłego 

systemu rządowej łączności satelitarnej 

(GOVSATCOM); wskazuje, że w budżecie 

UE konieczne jest zapewnienie 

finansowania tych projektów, ale 

jednocześnie należy je wyodrębnić, aby 

mieć pewność, że ewentualne 

przekroczenie kosztów nie zagrozi 

finansowaniu i pomyślnej realizacji innych 

strategii politycznych Unii, tak jak to miało 

miejsce w poprzednich WRF w niektórych 

indywidualnych przypadkach; przypomina, 

że w tym celu maksymalna kwota 

przeznaczona na te projekty jest obecnie 

ustalona w rozporządzeniu w sprawie 

WRF, i wzywa do wprowadzenia 

podobnych przepisów w nowym 

rozporządzeniu; 

87. podkreśla strategiczne znaczenie 

dla przyszłej konkurencyjności, 

bezpieczeństwa i siły politycznej UE 

projektów infrastrukturalnych na dużą 

skalę, a mianowicie europejskiego systemu 

wspomagania satelitarnego (EGNOS), 

globalnego systemu nawigacji satelitarnej 

(Galileo), programu obserwacji Ziemi 

(Copernicus) oraz przyszłego systemu 

rządowej łączności satelitarnej 

(GOVSATCOM); wskazuje, że w budżecie 

UE konieczne jest zapewnienie 

finansowania tych projektów, ale 

jednocześnie należy je wyodrębnić, aby 

mieć pewność, że ewentualne 

przekroczenie kosztów nie zagrozi 

finansowaniu i pomyślnej realizacji innych 

strategii politycznych Unii, tak jak to miało 

miejsce w poprzednich WRF w niektórych 

indywidualnych przypadkach; przypomina, 

że w tym celu maksymalna kwota 

przeznaczona na te projekty jest obecnie 

ustalona w rozporządzeniu w sprawie 

WRF, i wzywa do wprowadzenia 

podobnych przepisów w nowym 

rozporządzeniu; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/29 

Poprawka  29 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 86 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

88. podkreśla wiodącą rolę UE i jej 

znaczenie w zakresie zachowania, ochrony 

i poprawy jakości środowiska naturalnego 

oraz przeciwdziałania zmianom klimatu, 

degradacji ekosystemów i utracie 

różnorodności biologicznej; uważa, że 

stabilne i odpowiednie finansowanie ma 

zasadnicze znaczenie w realizacji 

międzynarodowych zobowiązań UE, takich 

jak porozumienie paryskie; przypomina, że 

następne WRF powinny ułatwić Unii 

osiągnięcie tych celów i powinny 

przyczynić się do przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną do 2050 r.; podkreśla, że 

UE nie powinna finansować projektów i 

inwestycji, które są sprzeczne z 

osiągnięciem tych celów; wzywa do 

precyzyjnego włączenia kwestii klimatu do 

głównego nurtu przyszłych wydatków UE; 

w związku z tym wzywa, by odnośne 

programy, takie jak LIFE+, były 

odpowiednio finansowane oraz by 

kontynuowano je i zwiększano ich zakres, 

a także by utworzono specjalne pule 

środków przeznaczonych na różnorodność 

biologiczną i zarządzanie siecią Natura 

2000; 

88. podkreśla wiodącą rolę UE i jej 

znaczenie w zakresie zachowania, ochrony 

i poprawy jakości środowiska naturalnego 

oraz przeciwdziałania zmianom klimatu, 

degradacji ekosystemów i utracie 

różnorodności biologicznej; uważa, że 

stabilne i odpowiednie finansowanie ma 

zasadnicze znaczenie w realizacji 

międzynarodowych zobowiązań UE, takich 

jak porozumienie paryskie; przypomina, że 

następne WRF powinny ułatwić Unii 

osiągnięcie tych celów i powinny 

przyczynić się do przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną i wolną od energii jądrowej 

do 2050 r.; podkreśla, że UE nie powinna 

finansować projektów i inwestycji, które są 

sprzeczne z osiągnięciem tych celów; 

wzywa do precyzyjnego włączenia kwestii 

klimatu do głównego nurtu przyszłych 

wydatków UE; w związku z tym wzywa, 

by odnośne programy, takie jak LIFE+, 

były odpowiednio finansowane oraz by 

kontynuowano je i zwiększano ich zakres, 

a także by utworzono specjalne pule 

środków przeznaczonych na różnorodność 

biologiczną i zarządzanie siecią Natura 

2000; 

Or. en 



 

AM\1147944PL.docx  PE616.074v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

8.3.2018 A8-0048/30 

Poprawka  30 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 88 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

88. podkreśla wiodącą rolę UE i jej 

znaczenie w zakresie zachowania, ochrony 

i poprawy jakości środowiska naturalnego 

oraz przeciwdziałania zmianom klimatu, 

degradacji ekosystemów i utracie 

różnorodności biologicznej; uważa, że 

stabilne i odpowiednie finansowanie ma 

zasadnicze znaczenie w realizacji 

międzynarodowych zobowiązań UE, takich 

jak porozumienie paryskie; przypomina, że 

następne WRF powinny ułatwić Unii 

osiągnięcie tych celów i powinny 

przyczynić się do przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną do 2050 r.; podkreśla, że 

UE nie powinna finansować projektów i 

inwestycji, które są sprzeczne z 

osiągnięciem tych celów; wzywa do 

precyzyjnego włączenia kwestii klimatu do 

głównego nurtu przyszłych wydatków UE; 

w związku z tym wzywa, by odnośne 

programy, takie jak LIFE+, były 

odpowiednio finansowane oraz by 

kontynuowano je i zwiększano ich zakres, 

a także by utworzono specjalne pule 

środków przeznaczonych na różnorodność 

biologiczną i zarządzanie siecią Natura 

2000; 

88. podkreśla wiodącą rolę UE i jej 

znaczenie w zakresie zachowania, ochrony 

i poprawy jakości środowiska naturalnego 

oraz przeciwdziałania zmianom klimatu, 

degradacji ekosystemów i utracie 

różnorodności biologicznej; uważa, że 

stabilne i odpowiednie finansowanie ma 

zasadnicze znaczenie w realizacji 

międzynarodowych zobowiązań UE, takich 

jak porozumienie paryskie; przypomina, że 

następne WRF powinny ułatwić Unii 

osiągnięcie tych celów i powinny 

przyczynić się do przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną do 2050 r.; podkreśla, że 

UE nie powinna finansować projektów i 

inwestycji, które są sprzeczne z 

osiągnięciem tych celów; wzywa do 

precyzyjnego włączenia kwestii klimatu do 

głównego nurtu przyszłych wydatków UE; 

w związku z tym wzywa, by odnośne 

programy, takie jak LIFE+, były 

odpowiednio finansowane oraz by ich 

zasoby finansowe zostały co najmniej 

dwukrotnie zwiększone, a także by 

utworzono specjalne pule środków 

przeznaczonych na różnorodność 

biologiczną i zarządzanie siecią Natura 

2000; 

Or. en 
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