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8.3.2018 A8-0048/31 

Poprawka  31 

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 89 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

89. podkreśla, że polityka spójności po 

2020 r. powinna pozostać główną polityką 

inwestycyjną Unii Europejskiej obejmującą 

wszystkie regiony UE w celu stawienia 

czoła złożonym wyzwaniom społeczno-

gospodarczym, przy jednoczesnym 

skoncentrowaniu większości zasobów na 

najsłabszych regionach; uważa, że poza 

dążeniem do zmniejszenia dysproporcji 

między poziomami rozwoju i zwiększenia 

konwergencji, o których mowa w 

Traktacie, polityka spójności powinna się 

koncentrować na osiągnięciu 

ogólnounijnych celów politycznych UE, i 

proponuje zatem, by w następnych WRF 

trzy fundusze polityki spójności – 

Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz 

Społeczny (EFS) i Fundusz Spójności – 

koncentrowały się przede wszystkim na 

wspieraniu wzrostu i konkurencyjności, 

badań i innowacji, digitalizacji, przemian 

przemysłowych, MŚP, transportu, 

dostosowania do zmiany klimatu i jej 

łagodzenia, zrównoważenia 

środowiskowego, sprawiedliwej 

transformacji energetyki, zatrudnienia, 

integracji społecznej, równości płci, 

zmniejszania ubóstwa i wyzwań 

demograficznych; podkreśla, że te trzy 

fundusze stanowią nieodłączne składniki 

unijnej polityki spójności i mogą 

89. podkreśla, że polityka spójności po 

2020 r. powinna pozostać główną polityką 

inwestycyjną Unii Europejskiej obejmującą 

wszystkie regiony i obszary miejskie UE o 

wysokim poziomie ubóstwa i wykluczenia 

społecznego w celu stawienia czoła 

złożonym wyzwaniom społeczno-

gospodarczym, przy jednoczesnym 

skoncentrowaniu większości zasobów na 

najsłabszych regionach; uważa, że poza 

dążeniem do zmniejszenia dysproporcji 

między poziomami rozwoju i zwiększenia 

konwergencji, o których mowa w 

Traktacie, polityka spójności powinna się 

koncentrować na osiągnięciu 

ogólnounijnych celów politycznych UE, i 

proponuje zatem, by w następnych WRF 

trzy fundusze polityki spójności – 

Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz 

Społeczny (EFS) i Fundusz Spójności – 

koncentrowały się przede wszystkim na 

wspieraniu wzrostu i konkurencyjności, 

badań i innowacji, digitalizacji, przemian 

przemysłowych, MŚP, transportu, 

dostosowania do zmiany klimatu i jej 

łagodzenia, zrównoważenia 

środowiskowego, sprawiedliwej 

transformacji energetyki, zatrudnienia, 

integracji społecznej, równości płci, 

zmniejszania ubóstwa i wyzwań 

demograficznych; podkreśla, że te trzy 
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funkcjonować łącznie jedynie w 

jednolitych ramach tej polityki; wzywa 

ponadto do zacieśniania współpracy 

terytorialnej, obejmującej transgraniczny i 

miejski wymiar polityki, a także specjalne 

przepisy dotyczące obszarów wiejskich, 

górskich, wyspiarskich i oddalonych; 

fundusze stanowią nieodłączne składniki 

unijnej polityki spójności i mogą 

funkcjonować łącznie jedynie w 

jednolitych ramach tej polityki; wzywa 

ponadto do zacieśniania współpracy 

terytorialnej, obejmującej transgraniczny i 

transnarodowy element, obowiązkowy dla 

wszystkich państw członkowskich i mający 

na celu wspieranie wzajemnego uczenia 

się i wymianę dobrych praktyk, oraz 
miejski wymiar polityki, a także specjalne 

przepisy dotyczące obszarów wiejskich, 

górskich, wyspiarskich i oddalonych; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/32 

Poprawka  32 

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 93 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

93. podkreśla, że wsparcie z EFS 

należy w szczególności rozszerzyć na 

wsparcie rozwoju dialogu społecznego 

przez usprawnienie budowania zdolności 

partnerów społecznych, w tym na 

europejskich szczeblach sektorowych i 

międzysektorowych, oraz że zobowiązanie 

to powinno stać się obowiązkowe dla 

państw członkowskich we wszystkich 

regionach UE; 

93. podkreśla, że wsparcie z EFS 

należy w szczególności rozszerzyć na 

wsparcie rozwoju dialogu społecznego 

przez usprawnienie budowania zdolności 

partnerów społecznych, w tym na 

europejskich szczeblach sektorowych i 

międzysektorowych, oraz że zobowiązanie 

to powinno stać się obowiązkowe dla 

państw członkowskich we wszystkich 

regionach UE; przypomina, że aby 

skutecznie realizować cele EFS w zakresie 

walki z ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym oraz wspierania kształcenia i 

zatrudnienia sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, konieczne jest wzmocnienie 

potencjału instytucjonalnego instytucji 

zarządzających oraz budowanie 

potencjału wszystkich zainteresowanych 

stron, które prowadzą politykę 

edukacyjną, w zakresie kształcenia, 

uczenia się przez całe życie, szkoleń, 

zatrudnienia i politykę społeczną; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/33 

Poprawka  33 

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 94 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

94. podkreśla w szczególności ciągłą 

potrzebę walki z bezrobociem i 

wykluczeniem młodych ludzi, zwłaszcza 

wśród młodych osób niekształcących się, 

niepracujących ani nieszkolących się 

(NEETs), w ramach kompleksowego 

podejścia do polityki młodzieżowej na 

szczeblu UE; wzywa w związku z tym do 

podwojenia puli środków finansowych 

przeznaczonej na Inicjatywę na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych, jak również do 

pełnego wdrożenia gwarancji UE na rzecz 

młodzieży, przy jednoczesnym 

zapewnieniu szybkiego i uproszczonego 

wykorzystania funduszy oraz stałego i 

stabilnego finansowania w następnym 

okresie programowania; podkreśla 

potrzebę udoskonalenia przepisów w celu 

zagwarantowania niedyskryminacyjnego 

udziału w programie ludzi młodych 

pochodzących z defaworyzowanych 

środowisk społeczno-ekonomicznych; 

uważa, że jednym z najważniejszych 

priorytetów UE pozostają inwestycje w 

kształcenie i szkolenie, zwłaszcza w 

rozwijanie umiejętności cyfrowych; 

podkreśla, że program ten nie może 

zastępować wydatków uprzednio 

finansowanych z budżetów krajowych; 

94. podkreśla w szczególności ciągłą 

potrzebę walki z bezrobociem i 

wykluczeniem młodych ludzi, zwłaszcza 

wśród młodych osób niekształcących się, 

niepracujących ani nieszkolących się 

(NEETs), w ramach kompleksowego 

podejścia do polityki młodzieżowej na 

szczeblu UE; wzywa w związku z tym do 

podwojenia puli środków finansowych 

przeznaczonej na Inicjatywę na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych, jak również do 

pełnego wdrożenia gwarancji UE na rzecz 

młodzieży, przy jednoczesnym 

zapewnieniu szybkiego i uproszczonego 

wykorzystania funduszy oraz stałego i 

stabilnego finansowania w następnym 

okresie programowania; podkreśla 

potrzebę udoskonalenia przepisów w celu 

zagwarantowania niedyskryminacyjnego 

udziału w programie ludzi młodych 

pochodzących z defaworyzowanych 

środowisk społeczno-ekonomicznych; 

uważa, że jednym z najważniejszych 

priorytetów UE pozostają inwestycje w 

kształcenie i szkolenie, zwłaszcza w 

rozwijanie umiejętności cyfrowych oraz 

promowanie przedsiębiorczości i wysokiej 

jakości praktyk zawodowych wśród ludzi 

młodych jako mechanizmów zachęty do 

tworzenia miejsc pracy i bezpośredniego 

dostępu do zatrudnienia, przy 
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jednoczesnym zapewnieniu w 

szczególności godnych warunków pracy i 

ochrony socjalnej; podkreśla, że program 

ten nie może zastępować wydatków 

uprzednio finansowanych z budżetów 

krajowych; 

Or. en 



 

AM\1147945PL.docx  PE616.074v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

8.3.2018 A8-0048/34 

Poprawka  34 

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 100 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  100a. wyraża opinię, że należy zwiększyć 

finansowanie dla programów 

przyczyniających się do dalszego rozwoju 

obszaru, w którym równość i prawa osób, 

zapisane w Traktacie, Karcie i 

międzynarodowych konwencjach praw 

człowieka, są promowane i chronione, 

takie jak programy „praw, równości i 

obywatelstwa”; uważa, że środki na te 

ostatnio wymienione programy należy 

zwiększyć pięciokrotnie, a program 

DAPHNE, którego celem jest 

przyczynianie się do ochrony dzieci, 

młodzieży i kobiet przed wszelkimi 

formami przemocy, powinien uzyskać 

oddzielną linię budżetową i autonomiczny 

program z budżetem zwiększonym 

dziesięciokrotnie; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/35 

Poprawka  35 

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 100 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  100b. apeluje ponadto do Komisji o 

utworzenie specjalnej, oddzielnej linii 

budżetowej pod tytułem „Promowanie 

równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 

uwzględnianie aspektu płci” w celu 

wdrożenia sporządzania budżetu z 

uwzględnianiem aspektu płci; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/36 

Poprawka  36 

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 101 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

101. potwierdza, że unowocześniona 

wspólna polityka rolna ma podstawowe 

znaczenie dla bezpieczeństwa 

żywnościowego i niezależności 

żywnościowej, ograniczania odpływu 

ludności z terenów wiejskich i ochrony 

miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju, 

zrównoważenia środowiskowego, rolnego i 

leśnego oraz dostarczania Europejczykom 

zdrowych, wysokiej jakości produktów 

żywnościowych po przystępnych cenach; 

zwraca uwagę, że zapotrzebowanie na 

żywność wzrosło, podobnie jak potrzeba 

wspierania rolników w przechodzeniu na 

praktyki rolnicze przyjazne dla środowiska 

i potrzeba przeciwdziałania zmianie 

klimatu; podkreśla potrzebę wspierania 

bezpieczeństwa dochodów rolników i 

wzmocnienia związku między WPR a 

dostarczaniem dóbr publicznych; 

podkreśla, że WPR jest jedną z najbardziej 

zintegrowanych dziedzin polityki i jest 

finansowana głównie na szczeblu UE, a 

zatem zastępuje wydatki krajowe; 

101. potwierdza, że unowocześniona 

wspólna polityka rolna ma podstawowe 

znaczenie dla bezpieczeństwa 

żywnościowego i niezależności 

żywnościowej, ograniczania odpływu 

ludności z terenów wiejskich i ochrony 

miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju, 

zrównoważenia środowiskowego, rolnego i 

leśnego oraz dostarczania Europejczykom 

zdrowych, wysokiej jakości produktów 

żywnościowych po przystępnych cenach; 

zwraca uwagę, że zapotrzebowanie na 

żywność wzrosło, podobnie jak potrzeba 

wspierania rolników w przechodzeniu na 

praktyki rolnicze przyjazne dla środowiska 

i potrzeba przeciwdziałania zmianie 

klimatu i dostosowania się do niej; 

podkreśla potrzebę zapewnienia uczciwych 

i opłacalnych cen oraz wspierania 

bezpieczeństwa dochodów rolników i 

wzmocnienia związku między WPR a 

dostarczaniem dóbr publicznych; wzywa w 

związku z tym do przeprowadzenia 

kompleksowej i gruntownej reformy WPR, 

która sprostałaby zarówno nowym 

wyzwaniom, jak i międzynarodowym 

zobowiązaniom UE, w tym zobowiązaniom 

związanym z klimatem, środowiskiem i 

celami zrównoważonego rozwoju oraz 

umożliwiłaby przejście na zrównoważoną 

produkcję i dostawy żywności; podkreśla, 
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że WPR jest jedną z najbardziej 

zintegrowanych dziedzin polityki i jest 

finansowana głównie na szczeblu UE, a 

zatem zastępuje wydatki krajowe; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/37 

Poprawka  37 

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 102 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

102. podkreśla, że budżet przeznaczony 

na WPR w następnych WRF powinien 

zostać co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27 w cenach stałych; 

podkreśla, że nowe wyzwania, przed 

którymi stanie kolejna WPR, wymagają 

rozsądnego przydziału środków 

finansowych w oparciu o analizę obecnej 

polityki i przyszłych potrzeb; podkreśla, że 

płatności bezpośrednie generują wyraźną 

wartość dodaną UE i wzmacniają jednolity 

rynek poprzez unikanie zakłóceń 

konkurencji między państwami 

członkowskimi; sprzeciwia się 

jakiejkolwiek formie renacjonalizacji i 

krajowego współfinansowania płatności 

bezpośrednich w tym względzie; podkreśla 

potrzebę kontynuowania działań na rzecz 

utrzymania produkcji w sektorach o 

zasadniczym znaczeniu dla obszarów 

wrażliwych, zreformowania rezerwy 

kryzysowej dla rolnictwa, zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); wzywa Komisję do 

kontynuowania procesu ujednolicania 

102. podkreśla, że budżet przeznaczony 

na WPR w następnych WRF powinien 

zostać co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27 w cenach stałych w 

celu sfinansowania przejścia na 

zrównoważoną produkcję żywności; 

podkreśla, że nowe wyzwania, przed 

którymi stanie kolejna WPR, wymagają 

rozsądnego przydziału środków 

finansowych w oparciu o analizę obecnej 

polityki i przyszłych potrzeb; podkreśla, że 

ściśle uwarunkowane płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania płatności 

bezpośrednich w tym względzie; podkreśla 

potrzebę kontynuowania działań na rzecz 

utrzymania produkcji w sektorach o 

zasadniczym znaczeniu dla obszarów 

wrażliwych, zreformowania rezerwy 

kryzysowej dla rolnictwa, skutecznego 

reagowania na poszczególne kryzysy 

cykliczne we wrażliwych sektorach, 

opracowania długoterminowych 

rozwiązań, w tym środków po stronie 

popytu oraz stworzenia nowych 

instrumentów, które dostosowują podaż do 
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płatności bezpośrednich oraz do 

zapewnienia koniecznych ram finansowych 

i prawnych dla łańcucha dostaw żywności 

w celu zwalczania nieuczciwych praktyk 

handlowych; zwraca uwagę, że obszary 

wiejskie w UE borykają się z poważnymi 

problemami, a zatem wymagają 

szczególnego wsparcia; 

popytu i mogą ograniczyć niestabilność 

cen i zwiększyć finansowanie programów 

szczególnych opcji na rzecz regionów 

oddalonych i wyspiarskich (POSEI); 

wzywa Komisję i państwa członkowskie 

do kontynuowania procesu ujednolicania 

płatności bezpośrednich przez zwiększenie 

redystrybucji do sprawiedliwych 

poziomów oraz do zapewnienia 

koniecznych ram finansowych i prawnych 

dla łańcucha dostaw żywności w celu 

zwalczania nieuczciwych praktyk 

handlowych; zwraca uwagę, że obszary 

wiejskie w UE borykają się z poważnymi 

problemami, a zatem wymagają 

szczególnego wsparcia; 

Or. en 



 

AM\1147945PL.docx  PE616.074v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

8.3.2018 A8-0048/38 

Poprawka  38 

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 109 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

109. jest gotów rozważyć uproszczoną i 

usprawnioną strukturę instrumentów 

finansowania zewnętrznego, o ile zwiększy 

ona przejrzystość, rozliczalność, 

skuteczność, spójność i elastyczność oraz 

będzie w zgodzie z celami leżących u ich 

podstaw polityk; apeluje o utrzymanie 

odrębnych instrumentów przeznaczonych 

na pomoc przedakcesyjną, sąsiedztwo, 

rozwój i pomoc humanitarną ze względu 

na ich szczególne cechy polityczne i 

finansowe; odnotowuje, że struktura ta 

powinna obejmować uwzględnienie w 

budżecie EFR z przekroczeniem 

uzgodnionych pułapów bez Instrumentu na 

rzecz Pokoju w Afryce oraz bardziej 

przejrzyste włączenie odpowiednich 

funduszy i instrumentów powierniczych; 

109. jest gotów rozważyć uproszczoną i 

usprawnioną strukturę instrumentów 

finansowania zewnętrznego, o ile zwiększy 

ona przejrzystość, rozliczalność, kontrolę 

parlamentarną, skuteczność, spójność i 

elastyczność oraz będzie w zgodzie z 

celami leżących u ich podstaw polityk; 

apeluje o utrzymanie odrębnych 

instrumentów przeznaczonych na pomoc 

przedakcesyjną, sąsiedztwo, rozwój, prawa 

człowieka i demokrację, stabilność i pokój 

oraz pomoc humanitarną ze względu na ich 

szczególne cechy polityczne i finansowe; 

odnotowuje, że struktura ta powinna 

obejmować uwzględnienie w budżecie 

EFR z przekroczeniem uzgodnionych 

pułapów bez Instrumentu na rzecz Pokoju 

w Afryce oraz bardziej przejrzyste 

włączenie odpowiednich funduszy i 

instrumentów powierniczych; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/39 

Poprawka  39 

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 113 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

113. uważa, że następne WRF muszą 

wspierać utworzenie Europejskiej Unii 

Obrony; oczekuje na odpowiednie wnioski 

legislacyjne, po ogłoszeniu przez Komisję 

zapowiedzi w tej dziedzinie, w tym na 

specjalny program badań UE w dziedzinie 

obronności oraz program rozwoju 

przemysłowego uzupełniony inwestycjami 

państw członkowskich we wspólny sprzęt; 

potwierdza w tym kontekście swoje 

zdecydowane przekonanie, że dodatkowym 

priorytetom politycznym powinny 

towarzyszyć dodatkowe środki finansowe; 
przypomina, że zintensyfikowanie 

współpracy w dziedzinie obronności, 

łączenie badań i sprzętu oraz eliminacja 

powielania działań pobudzi strategiczną 

autonomię i konkurencyjność 

europejskiego sektora obronnego i będzie 

prowadzić do znacznego wzrostu 

wydajności, szacowanego często na około 

26 mld EUR rocznie; 

113. wzywa wiceprzewodniczącą 

Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do 

spraw zagranicznych i polityki 

bezpieczeństwa oraz państwa 

członkowskie do odblokowania pełnego 

potencjału Traktatu z Lizbony w 

odniesieniu do wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony (WPBiO); 

odrzuca plany zwiększenia wydatków na 

obronność w Europie za pośrednictwem 

budżetu UE i wzywa państwa 

członkowskie do szerokiego łączenia 

zasobów krajowych oraz współpracy w 

zakresie badań w dziedzinie obronności, 

rozwoju, zamówień publicznych, 

bezpieczeństwa dostaw, konserwacji oraz 

szkoleń za pomocą takich instrumentów 

jak rozszerzony mechanizm Athena; 

przypomina, że zintensyfikowanie 

współpracy w dziedzinie obronności, 

łączenie badań i sprzętu oraz eliminacja 

powielania działań pomoże stworzyć 

sprawny europejski rynek obrony oraz 

zagwarantuje europejskim siłom zbrojnym 

dostępność niezawodnego sprzętu 

wysokiej jakości i będzie prowadzić do 

znacznego wzrostu wydajności, 

szacowanego często na około 26 mld EUR 

rocznie; 
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