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8.3.2018 A8-0048/40 

Poprawka  40 

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 

Motyw D a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Da. mając na uwadze, że jakiekolwiek 

zwiększenie budżetu Unii Europejskiej nie 

może powodować narastania całkowitego 

ciężaru wydatków publicznych w UE i 

dlatego powinno być przede wszystkim 

osiągnięte poprzez przeniesienie 

kompetencji i działań realizowanych 

dotychczas przez państwa członkowskie na 

szczebel UE oraz udostępnienie 

odpowiednich środków; mając na uwadze, 

że powinno to prowadzić do większej 

skuteczności i europejskiej wartości 

dodanej;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/41 

Poprawka  41 

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 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  7a. uważa, że poziom finansowania w 

następnym okresie programowania dla 

istniejących polityk UE i przyszłych 

programów wydatkowania środków 

powinien zostać ustalony na podstawie 

dokonanej przez Komisję dogłębnej 

krytycznej oceny wydajności i 

skuteczności obecnych programów i 

instrumentów finansowych oraz oceny 

wartości dodanej, jaką przynoszą, w 

ramach kompleksowego przeglądu 

wydatków publicznych, tak jak 

wielokrotnie proponował Trybunał 

Obrachunkowy;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/42 

Poprawka  42 

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 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 odpowiedni poziom 

finansowania tych polityk dla UE-27 w 

następnym okresie programowania, przy 

jednoczesnej dalszej poprawie ich 

skuteczności i uproszczeniu związanych z 

nimi procedur; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/43 

Poprawka  43 

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 19 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  19a. wzywa Unię do zwiększenia 

elastyczności budżetowej w celu poprawy 

jej reakcji na nagłe kryzysy i 

nieprzewidziane zdarzenia i w związku z 

tym zauważa, że inne wydatki, oprócz 

wydatków na polityki i programy 

wymagające przewidywalności i 

wieloletnich ram finansowych, takie jak 

wspólna polityka rolna i polityka 

rybołówstwa oraz polityka spójności, a 

także programy w zakresie badań 

naukowych i innowacji, infrastruktury w 

sektorze transportu, sektorze cyfrowym i 

energetycznym, w zakresie obronności, 

szkoleń, zatrudnienia oraz mobilności 

młodych studentów i praktykantów, a 

także w zakresie konkurencyjności 

przedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw, powinny być 

przedmiotem corocznego uchwalania i 

głosowania;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/44 

Poprawka  44 

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 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla, że okres obowiązywania 

WRF powinien stopniowo przybierać 

formę 5 + 5 z obowiązkową rewizją 

śródokresową; wzywa Komisję do 

opracowania jednoznacznego wniosku 

ustanawiającego metody praktycznego 

wprowadzenia ram finansowych w formule 

5 + 5; wyraża przekonanie, że nie można 

rozważać jednorazowego pięcioletniego 

okresu obowiązywania WRF ze względu 

na poważne utrudnienia, jakie w związku 

z tym powstałyby w odniesieniu do 

wymogów dotyczących programowania i 

wdrażania wielu polityk UE; 

22. podkreśla, że okres obowiązywania 

WRF powinien stopniowo przybierać 

formę 5 + 5 z obowiązkową rewizją 

śródokresową; wzywa Komisję do 

opracowania jednoznacznego wniosku 

ustanawiającego metody praktycznego 

wprowadzenia ram finansowych w formule 

5 + 5;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/45 

Poprawka  45 

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 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. uważa zatem, że obecna 

prezentacja działów wymaga pewnych 

usprawnień, ale jest przeciwny wszelkim 

nieuzasadnionym radykalnym zmianom; 

proponuje w związku z tym następującą 

strukturę WRF na okres po 2020 r.;  

skreśla się 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/46 

Poprawka  46 

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 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 

86. za niezbędne uważa zapewnienie 

czystych, stabilnych i konkurencyjnych 

dostaw energii w Europie; w związku z 

tym wzywa do ciągłego wspierania 

zrównoważonych inwestycji, które 

stymulują odnawialne źródła energii, 

zwiększają bezpieczeństwo energetyczne i 

niezależność energetyczną od 

importowanych źródeł energii i które 

wspierają nowe i innowacyjne technologie 

energetyczne i przemysłowe, zgodne z 

długoterminowymi unijnymi 

zobowiązaniami klimatycznymi;  
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kompleksowego funduszu w celu 

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;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/47 

Poprawka  47 

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 90 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

90. uważa utrzymanie finansowania 

polityki spójności po 2020 r. dla UE-27 

przynajmniej na poziomie budżetu na lata 

2014–2020 w cenach stałych za sprawę 

najwyższej wagi; podkreśla, że PKB 

powinien pozostać jednym z kryteriów 

przyznawania środków z funduszy polityki 

spójności, ale uważa, że powinien on być 

uzupełniony o dodatkowy zestaw 

wskaźników społecznych, środowiskowych 

i demograficznych, aby lepiej uwzględnić 

nowe rodzaje nierówności między 

regionami UE i w ich obrębie we 

wszystkich państwach członkowskich; 

popiera ponadto kontynuację w nowym 

okresie programowania elementów, które 

uczyniły politykę spójności bardziej 

nowoczesną i zorientowaną na wyniki w 

obecnych WRF, tj. koncentracji 

tematycznej, warunków wstępnych, ram 

wykonania i powiązania z zarządzaniem 

gospodarką;  

90. uważa, że polityka spójności UE-27 

po 2020 r. powinna otrzymać odpowiednie 

finansowanie w oparciu o analizę potrzeb 

i z uwzględnieniem oceny realizacji 

polityki; podkreśla, że PKB powinien 

pozostać jednym z kryteriów przyznawania 

środków z funduszy polityki spójności, ale 

uważa, że powinien on być uzupełniony o 

dodatkowy zestaw wskaźników 

społecznych, środowiskowych i 

demograficznych, aby lepiej uwzględnić 

nowe rodzaje nierówności między 

regionami UE i w ich obrębie we 

wszystkich państwach członkowskich; 

popiera ponadto kontynuację w nowym 

okresie programowania elementów, które 

uczyniły politykę spójności bardziej 

nowoczesną i zorientowaną na wyniki w 

obecnych WRF, tj. koncentracji 

tematycznej, warunków wstępnych, ram 

wykonania i powiązania z zarządzaniem 

gospodarką; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/48 

Poprawka  48 

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 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 

znacznego wzmocnienia inicjatyw na 

rzecz zwiększenia zatrudnienia wśród 

młodzieży, 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; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/49 

Poprawka  49 

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 98 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

98. apeluje do Komisji o działania 

następcze w związku projektem „Karta 

Interrail na Europę na 18 urodziny” i 

zaproponowanie w następnych WRF 

specjalnego programu z odpowiednimi 

rocznymi środkami, które pokryłyby 

wszystkie wnioski o bezpłatną kartę 

kolejową złożone przez młodych 

Europejczyków kończących 18 lat w 

danym roku; podkreśla, że taki projekt 

stałby się kluczowym elementem rosnącej 

świadomości i tożsamości europejskiej, 

zwłaszcza w obliczu zagrożeń, takich jak 

populizm i rozpowszechnianie 

nieprawdziwych informacji; ponownie 

stwierdza, że by osiągnąć cel takiego 

programu, od Komisji oczekuje się 

wniosku dotyczącego odpowiedniej 

podstawy prawnej;  

98. apeluje do Komisji o działania 

następcze w związku projektem „Karta 

Interrail na Europę” i zaproponowanie w 

następnych WRF specjalnego programu z 

odpowiednimi rocznymi środkami, które 

pokryłyby wszystkie wnioski o kartę 

kolejową złożone przez młodych 

Europejczyków z różnych grup 

wiekowych, która jest zintegrowana pod 

względem społecznym i geograficznym, 

zawsze powiązana z celami edukacyjnymi, 

oparta na transporcie multimodalnym i 

zdekarbonizowanym oraz wymaga wkładu 

finansowego ze strony beneficjentów jako 

dowodu zaangażowania w projekt; 

podkreśla, że taki projekt stałby się 

kluczowym elementem rosnącej 

świadomości i tożsamości europejskiej, 

zwłaszcza w obliczu zagrożeń, takich jak 

populizm i rozpowszechnianie 

nieprawdziwych informacji; ponownie 

stwierdza, że by osiągnąć cel takiego 

programu, od Komisji oczekuje się 

wniosku dotyczącego odpowiedniej 

podstawy prawnej i podkreśla, że program 

ten nie powinien naruszać budżetu 

żadnego innego udanego programu UE; 

Or. en 
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