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7.3.2018 A8-0048/144 

Poprawka  144 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. przyjmuje równocześnie odrębną 

rezolucję określającą stanowisko 

Parlamentu w sprawie reformy systemu 

zasobów własnych UE zgodnie z 

zaleceniami Grupy Wysokiego Szczebla 

ds. Zasobów Własnych; wzywa Komisję, 

by należycie uwzględniła stanowisko 

Parlamentu podczas opracowywania 

wniosków ustawodawczych w sprawie 

zasobów własnych UE, których zakres 

powinien być ambitny i które należy 

przedstawić wraz z propozycjami 

dotyczącymi WRF; podkreśla, że w 

przyszłych negocjacjach wydatki i 

dochody w następnych WRF będą 

traktowane jako jeden pakiet i że nie uda 

się dojść do porozumienia w sprawie WRF 

bez odpowiednich postępów w sprawie 

zasobów własnych; 

skreśla się 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/145 

Poprawka  145 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. jest przekonany, że następne WRF 

powinny opierać się na ugruntowanych 

politykach i priorytetach Unii, których 

celem jest wspieranie pokoju, demokracji, 

praworządności, praw człowieka i 

równouprawnienia płci, zwiększanie 

dobrobytu, długofalowy i zrównoważony 

wzrost gospodarczy oraz badania naukowe 

i innowacje, zapewnienie wysokiej jakości 

zatrudnienia oferującego godne miejsca 

pracy, walka ze zmianą klimatu oraz 

wspieranie spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej, a także 

solidarność między państwami 

członkowskimi i obywatelami; uważa, że 

filary te są warunkami wstępnymi 

prawidłowo funkcjonującego jednolitego 

rynku oraz unii gospodarczej i walutowej, 

a także wzmocnienia pozycji Europy na 

świecie; wierzy, że mają one większe 

znaczenie niż kiedykolwiek dla przyszłych 

działań Europy; 

4. jest przekonany, że następne WRF 

powinny opierać się na ugruntowanych 

politykach i priorytetach Unii, których 

celem jest wspieranie pokoju, demokracji, 

praworządności, praw człowieka i 

równouprawnienia płci, zwiększanie 

dobrobytu, długofalowy i zrównoważony 

wzrost gospodarczy oraz badania naukowe 

i innowacje, zapewnienie wysokiej jakości 

zatrudnienia oferującego godne miejsca 

pracy, walka ze zmianą klimatu oraz 

wspieranie spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej, a także 

solidarność między państwami 

członkowskimi i obywatelami; uważa, że 

wysiłki dotychczas włożone w budowę 
jednolitego rynku oraz unii gospodarczej i 

walutowej okazały się sprzeczne z tymi 

filarami, co doprowadziło do osłabienia 

Europy i państw członkowskich UE na 

świecie; wierzy, że filary te są kluczowymi 

wskaźnikami rozbieżności w obrębie Unii; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/146 

Poprawka  146 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. uważa, że dzięki następnym WRF 

Unia powinna móc przedstawić 

rozwiązania i wyjść wzmocniona z 

kryzysów bieżącej dekady, do których 

należy zaliczyć między innymi: kryzys 

gospodarczy i finansowy, bezrobocie 

wśród młodzieży, trwałe ubóstwo i 

wykluczenie społeczne, zjawisko migracji i 

uchodźców, zmianę klimatu i klęski 

żywiołowe, degradację środowiska i utratę 

różnorodności biologicznej, terroryzm i 

brak stabilności; podkreśla, że te globalne 

wyzwania transgraniczne mające skutki 

wewnętrzne pokazują współzależność 

naszych gospodarek i społeczeństw, a 

także wskazują na potrzebę wspólnych 

działań; 

5. uważa, że dzięki następnym WRF 

Unia powinna móc przedstawić 

rozwiązania i wyjść wzmocniona z 

kryzysów bieżącej dekady, do których 

należy zaliczyć między innymi: kryzys 

gospodarczy i finansowy, bezrobocie 

wśród młodzieży, trwałe ubóstwo i 

wykluczenie społeczne, zjawisko migracji i 

uchodźców, zmianę klimatu i klęski 

żywiołowe, degradację środowiska i utratę 

różnorodności biologicznej, terroryzm i 

brak stabilności; podkreśla, że Unia w 

dużej mierze pozostawiła te wyzwania bez 

odpowiedzi, co pokazuje, że państwo 

narodowe pozostaje naturalnym 

narzędziem umożliwiającym stawienie 

czoła któremukolwiek z wyżej 

wymienionych wyzwań; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/147 

Poprawka  147 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla, że następne WRF 

stanowią dla Unii szansę, aby pokazać, że 

pozostaje zjednoczona i jest w stanie 

stawić czoła zmianom politycznym, takim 

jak brexit, wzrost ruchów populistycznych 

i nacjonalistycznych i zmiany w 

światowym przywództwie; podkreśla, że 

podziały i egocentryzm nie są odpowiedzią 

na globalne problemy i obawy obywateli; 

uważa, że zwłaszcza negocjacje w sprawie 

brexitu pokazują, iż korzyści płynące z 

członkostwa w Unii znacznie przewyższają 

koszty odprowadzania składek do jej 

budżetu; wzywa w tym kontekście do 

pełnego poszanowania ram podjętych 

wcześniej zobowiązań, jak ma to miejsce w 

przypadku porozumienia 

wielkopiątkowego w odniesieniu do 

praworządności i demokracji; 

7. podkreśla, że następne WRF muszą 

uwzględniać fakt, że obywatele w 

państwach członkowskich zasadniczo 

chcą mniej UE: brexit i referendum z 

2016 r. w Niderlandach są przykładami 

głębokiego sceptycyzmu wobec UE; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/148 

Poprawka  148 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 

pogłębionej refleksji nad obszarami 

polityki UE: głównym celem tych WRF 

powinno być stworzenie ram 

umożliwiających ograniczenie zakresu i 

wielkości budżetu UE; podkreśla, że 

jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu 

byłoby zapoczątkowanie renacjonalizacji 

niektórych obszarów polityki; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/149 

Poprawka  149 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. przypomina o zasadzie, że 

dodatkowym priorytetom politycznym 

powinny towarzyszyć dodatkowe środki 

finansowe niezależnie od tego, czy 

pojawiają się one w momencie 

przyjmowania nowych WRF czy w trakcie 

ich realizacji, i podkreśla, że finansowanie 

nowych potrzeb nie powinno odbywać się 

kosztem istniejących polityk i programów; 

ponadto oczekuje wdrożenia przepisów w 

zakresie wystarczającej elastyczności, tak 

aby uwzględniać nieprzewidziane 

okoliczności, które mogą się pojawić w 

trakcie obowiązywania WRF; 

13. potwierdza zasadę, że dodatkowe 

priorytety polityczne, które mogą się 

pojawić w momencie przyjmowania 

nowych WRF lub w trakcie ich realizacji 

powinny być finansowane poprzez cięcia 
w innych programach; 

Or. en 

 

 


