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7.3.2018 A8-0048/150 

Poprawka  150 

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 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. jest przekonany, że wprowadzenie 

nowych rzeczywistych zasobów własnych 

UE pozostaje jedynym rozwiązaniem dla 

odpowiedniego finansowania następnych 

WRF, chyba że Rada wyrazi zgodę na 

znaczne zwiększenie krajowych wkładów 

do budżetu UE; 

skreśla się 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/151 

Poprawka  151 

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 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. potwierdza zajmowane od dawna 

stanowisko, zgodnie z którym ambicjom 

politycznym Unii muszą towarzyszyć 

odpowiednie środki finansowe, i 

przypomina, że art. 311 TFUE stanowi, iż 

Unia pozyskuje środki niezbędne do 

osiągnięcia swoich celów i należytego 

prowadzenia swoich polityk; 

skreśla się 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/152 

Poprawka  152 

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 30 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

30. jest przekonany, że wszystkie 

nieprzydzielone marginesy powinny być 

przenoszone bez ograniczeń na przyszłe 

lata budżetowe i wykorzystywane przez 

władzę budżetową, w dowolnym celu 

uznanym za konieczny, w ramach rocznej 

procedury budżetowej; wzywa w związku z 

tym do zachowania łącznego marginesu 

na zobowiązania, jednak bez ograniczeń 

co do zakresu i czasu; 

30. jest przekonany, że wszystkie 

nieprzydzielone marginesy powinny być 

uznane za niepotrzebne, a zatem 

zakończone w kolejnym roku 

budżetowym; podkreśla, że byłoby to 

zgodne z rygorystycznym podejściem 

stosowanym przez UE przy rozpatrywaniu 

budżetów niektórych państw 

członkowskich; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/153 

Poprawka  153 

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 39 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

39. apeluje w szczególności o znaczne 

zwiększenie puli środków finansowych 

instrumentu elastyczności do rocznej 

kwoty przydziału w wysokości co najmniej 

2 mld EUR; przypomina, że instrument 

elastyczności nie jest powiązany z żadną 

konkretną dziedziną polityki i że może 

zatem zostać uruchomiony w dowolnym 

celu, jaki zostanie uznany za niezbędny; 

uważa w związku z tym, że instrument ten 

może zostać uruchomiony do pokrycia 

wszelkich nowych potrzeb finansowych, 

jakie pojawią się w okresie obowiązywania 

WRF; 

skreśla się 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/154 

Poprawka  154 

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 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. uważa, że margines na 

nieprzewidziane wydatki powinien zostać 

zachowany jako instrument stosowany w 

ostateczności; zwraca uwagę, że jest to 

szczególny instrument, który może zostać 

uruchomiony jedynie w odniesieniu do 

środków na płatności, i że jego 

uruchomienie miało zasadnicze znaczenie 

dla rozwiązania kryzysu w zakresie 

płatności w 2014 r.; apeluje zatem o 

podniesienie jego maksymalnego 

rocznego przydziału do 0,05 % DNB UE; 

45. uważa, że margines na 

nieprzewidziane wydatki powinien zostać 

zachowany jako instrument stosowany w 

ostateczności; zwraca uwagę, że jest to 

szczególny instrument, który może zostać 

uruchomiony jedynie w odniesieniu do 

środków na płatności, i że jego 

uruchomienie miało zasadnicze znaczenie 

dla rozwiązania kryzysu w zakresie 

płatności w 2014 r.; 

Or. en 



 

AM\1148267PL.docx  PE616.074v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

7.3.2018 A8-0048/155 

Poprawka  155 

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 46 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

46. podkreśla, że instrumenty 

szczególne WRF powinny być 

uwzględniane ponad pułapami WRF 

zarówno w odniesieniu do środków na 

zobowiązania, jak i środków na płatności; 

uważa, że kwestia budżetowania płatności 

w ramach tych instrumentów została 

jednoznacznie uregulowana podczas 

śródokresowej rewizji WRF na lata 2014–

2020, co położyło kres utrzymującemu się 

od dawna konfliktowi z Radą dotyczącemu 

interpretacji przepisów; opowiada się za 

wprowadzeniem do rozporządzenia w 

sprawie WRF jasnego zapisu, zgodnie z 

którym płatności wynikające z 

uruchomienia zobowiązań w ramach 

instrumentów szczególnych WRF powinny 

być uwzględniane ponad rocznymi 

pułapami płatności w ramach WRF; 

46. podkreśla, że instrumenty 

szczególne WRF nie powinny być 

uwzględniane ponad pułapami WRF ani w 

odniesieniu do środków na zobowiązania, 

ani w odniesieniu do środków na 

płatności; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/156 

Poprawka  156 

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 47 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

47. zauważa, że obecne porozumienie 

międzyinstytucjonalne wymaga specjalnej 

większości w Parlamencie do celów 

uruchomienia trzech instrumentów 

szczególnych WRF; uważa to 

postanowienie za nieaktualne, ponieważ 

odzwierciedla ono specjalną większość 

wymaganą do przyjęcia budżetu UE przed 

Traktatem z Lizbony; apeluje o jednolite 

podejście w odniesieniu do wymogów w 

zakresie głosowania nad uruchomieniem 
tych instrumentów, które powinny być 

takie same jak w przypadku przyjmowania 

budżetu UE; 

47. zauważa, że obecne porozumienie 

międzyinstytucjonalne wymaga specjalnej 

większości w Parlamencie do celów 

uruchomienia trzech instrumentów 

szczególnych WRF; uważa to 

postanowienie za przydatne, ponieważ 

odzwierciedla ono fakt, że uruchomienie 

tych instrumentów musi być środkiem 

wyjątkowym; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/157 

Poprawka  157 

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 48 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

48. przypomina, że od dawna stoi na 

stanowisku, iż wszelkie dochody 

wynikające z grzywien nakładanych na 

przedsiębiorstwa za naruszanie prawa 

konkurencji UE lub związane z 

opóźnieniami w płatnościach wkładów 

krajowych do budżetu UE powinny 

stanowić dodatkową pozycję dochodów 

dla budżetu UE, bez odpowiedniego 

zmniejszenia wkładów opartych na DNB; 

48. uważa, że wszelkie dochody 

wynikające z grzywien nakładanych na 

przedsiębiorstwa za naruszanie prawa 

konkurencji UE lub związane z 

opóźnieniami w płatnościach wkładów 

krajowych do budżetu UE powinny 

powrócić do państw członkowskich w 

formie odpowiedniego zmniejszenia 

wkładów opartych na DNB; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/158 

Poprawka  158 

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 49 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

49. w związku z tym wzywa do 

utworzenia specjalnej rezerwy w 

odniesieniu do dochodów w budżecie UE, 

która będzie stopniowo uzupełniana ze 

wszystkich rodzajów nieprzewidzianych 

innych dochodów; uważa, że należy 

wykorzystać tę rezerwę na pokrycie 

dodatkowych potrzeb w zakresie płatności, 

zwłaszcza tych związanych z 

uruchomieniem łącznego marginesu na 

zobowiązania lub instrumentów 

szczególnych WRF; 

skreśla się 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/159 

Poprawka  159 

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 54 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

54. podkreśla, że ocena 

funkcjonowania wydatków UE nie może 

doprowadzić do obniżenia poziomu 

ambicji UE lub podziału na sektory 

unijnych polityk i programów, ani też nie 

powinna prowadzić do zastąpienia dotacji 

instrumentami finansowymi w celu 

wygenerowania pewnych oszczędności, 

ponieważ zdecydowana większość działań 

wspieranych z budżetu UE nie kwalifikuje 

się do finansowania poprzez instrumenty 

finansowe; uważa, że ocena 

funkcjonowania powinna raczej 

prowadzić do wskazania sposobów na 

poprawę wdrażania unijnych programów 

wydatkowania; 

54. podkreśla, że ocena 

funkcjonowania wydatków UE powinna 

doprowadzić do obniżenia poziomu 

ambicji UE lub podziału na sektory 

unijnych polityk i programów, zgodnie z 

wola wielokrotnie wyrażaną przez 

obywateli w kilku państwach 

członkowskich; 

Or. en 

 

 


