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8.3.2018 A8-0048/91 

Poprawka  91 

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-

Pierre Vieu 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  22a. Dzięki modelowi 5 + 5 Parlament 

miałby gwarancję, że jego obawy 

polityczne są brane pod uwagę w każdej 

kadencji. Model ten zapewniłby również 

większą elastyczność w zarządzaniu 

programami, z uwzględnieniem cykli 

gospodarczych i możliwością 

wprowadzania ekspansywnych WRF w 

okresach recesji, a bardziej 

umiarkowanych w okresach ożywienia 

gospodarczego, bez znacznej utraty 

stabilności programów 

długoterminowych, które, jeśli zostanie to 

uznane za stosowne, mogłyby być 

kontynuowane przez 10 lat; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/92 

Poprawka  92 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 

Paragraph 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. podkreśla, że w okresie 

obowiązywania bieżących WRF władza 

budżetowa zatwierdziła wykorzystanie w 

znaczącym stopniu mechanizmów 

elastyczności i instrumentów szczególnych 

określonych w rozporządzeniu w sprawie 

WRF, tak aby zapewnić dodatkowe środki 

niezbędne w celu reagowania na poważne 

kryzysy lub finansowania nowych 

priorytetów politycznych; 

26. podkreśla, że w okresie 

obowiązywania bieżących WRF władza 

budżetowa zatwierdziła wykorzystanie w 

znaczącym stopniu mechanizmów 

elastyczności i instrumentów szczególnych 

określonych w rozporządzeniu w sprawie 

WRF, tak aby zapewnić dodatkowe środki 

niezbędne w celu reagowania na poważne 

kryzysy lub finansowania nowych 

priorytetów politycznych; ubolewa, że – 

zwłaszcza w przypadku polityki spójności 

– wielu przesunięć dokonano w oparciu o 

linie budżetowe innych programów; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/93 

Poprawka  93 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. uważa w związku z tym, że 

przepisy dotyczące elastyczności w 

obecnych WRF sprawdziły się i zapewniły 

rozwiązania pod względem znacznych 
środków finansowych niezbędnych w 

szczególności do stawienia czoła 

wyzwaniom związanym z migracją i 

uchodźcami oraz do wyeliminowania luki 

inwestycyjnej; przypomina, że Parlament 

był inicjatorem części z tych przepisów, 

których zdecydowanie bronił podczas 

ostatnich negocjacji w sprawie WRF; 

27. uważa w związku z tym, że 

przepisy dotyczące elastyczności w 

obecnych WRF nie pozwoliły zapewnić 

znacznych i istotnych środków 

finansowych niezbędnych dla wspólnego 

dobra w Europie; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/94 

Poprawka  94 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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; 

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 

przez zapewnianie pełnego i trwałego 

zatrudnienia; 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; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/95 

Poprawka  95 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 50 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

50. stwierdza, że osiągnięcie 

europejskiej wartości dodanej powinno 

być jedną z głównych zasad, którymi 

kierują się instytucje UE przy 

podejmowaniu decyzji o rodzaju 

wydatków w następnych WRF; 

przypomina jednak, że koncepcja ta jest 

różnie interpretowana, i apeluje o jasną, 

jednolitą i łatwo zrozumiałą definicję 

odnośnych kryteriów, które powinny 

uwzględniać specyfikę terytorialną i 

zawierać, w miarę możliwości, wymierne 

wskaźniki efektywności; ostrzega przed 

próbą wykorzystywania takiej definicji do 

kwestionowania adekwatności polityk i 

programów UE w oparciu o czysto 

ilościowe lub doraźne przesłanki 

ekonomiczne; 

50. zwraca uwagę na istnienie 

rozbieżnych interpretacji pojęcia 

europejskiej wartości dodanej; ostrzega 

przed próbą wykorzystywania takiej 

definicji do kwestionowania adekwatności 

polityk i programów UE w oparciu o 

czysto ilościowe lub doraźne przesłanki 

ekonomiczne; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/96 

Poprawka  96 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 52 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

52. uważa, że lepsze wydatkowanie 

środków, tzn. efektywne i 

niedyskryminacyjne wykorzystanie 

każdego euro z budżetu UE, można 

osiągnąć nie tylko poprzez skierowanie 

środków UE na działania o najwyższej 

europejskiej wartości dodanej i 

największym wzroście wydajności polityk i 

programów UE, w oparciu o gruntowną 

ocenę obecnych wydatków, ale również 

poprzez osiągnięcie większej synergii 

między budżetem UE a budżetami 

krajowymi, a także poprzez zapewnienie 

wymiernej poprawy struktury wydatków; 

popiera zalecenia zawarte w sprawozdaniu 

rocznym Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego za 2016 r. dotyczące 

efektywnych ram pomiaru wskaźników, 

usprawnionej i zrównoważonej 

sprawozdawczości w zakresie wykonania i 

łatwiejszego dostępu do wyników oceny; 

52. uważa, że lepsze wydatkowanie 

środków, tzn. efektywne i 

niedyskryminacyjne wykorzystanie 

każdego euro z budżetu UE, należy opierać 

na gruntownej ocenie obecnych wydatków 

oraz ułatwiać przez osiąganie większej 

synergii między budżetem UE a budżetami 

krajowymi, a także przez zapewnienie 

wymiernej poprawy struktury wydatków; 

popiera zalecenia zawarte w sprawozdaniu 

rocznym Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego za 2016 r. dotyczące 

efektywnych ram pomiaru wskaźników, 

usprawnionej i zrównoważonej 

sprawozdawczości w zakresie wykonania i 

łatwiejszego dostępu do wyników oceny; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/97 

Poprawka  97 

Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 53 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  53a. powtarza, że unijnych funduszy 

strukturalnych nie można wykorzystywać 

w taki sposób, by bezpośrednio lub 

pośrednio wspierały przeniesienie usług 

lub produkcji do innych państw 

członkowskich; 

Or. en 

 

 


