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7.3.2018 A8-0048/160 

Poprawka  160 

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 96 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

96. zaleca utworzenie wewnętrznego 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Demokracji zarządzanego przez Komisję, 

służącego większemu wspieraniu 

społeczeństwa obywatelskiego i 

organizacji pozarządowych działających w 

dziedzinach związanych z demokracją i 

prawami człowieka; 

96. skreśla się 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/161 

Poprawka  161 

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 105 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

105. podkreśla, że aby Unia mogła 

odgrywać swoją rolę w strategii globalnej 

i strategii rozszerzenia, polityki sąsiedztwa 

i rozwoju oraz reagowania na sytuacje 

nadzwyczajne, konieczne jest znaczne 

zwiększenie środków finansowych; 

oczekuje, że kolejne wieloletnie ramy 

finansowe będą odzwierciedlały 

bezprecedensowe potrzeby krajów 

objętych wschodnim i południowym 

sąsiedztwem, które zmagają się z 

konfliktami i konsekwencjami wyzwań 

związanych z migracją i uchodźcami; 

apeluje o przyznanie większych środków 

na zaspokojenie rosnącego 

zapotrzebowania na pomoc humanitarną 

wynikającą z klęsk żywiołowych i 

katastrof spowodowanych przez 

człowieka, co pozwoli uniknąć luki między 

zobowiązaniami a płatnościami; uważa, że 

konieczne jest, aby Unia zwiększyła 

finansowanie dla Agencji Narodów 

Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom 

Palestyńskim na Bliskim Wschodzie 

(UNRWA); 

105. podkreśla, że środki na działania 

zewnętrzne powinny zostać zmniejszone, a 

uzyskane w ten sposób oszczędności 

zwrócone państwom członkowskim, biorąc 

pod uwagę fakt, że polityki zewnętrzne są 

domeną zarezerwowaną dla państw 

narodowych; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/162 

Poprawka  162 

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 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. uważa, że następne WRF nie mogą 

wspierać utworzenia Europejskiej Unii 

Obrony, jako że projekt ten był 

wielokrotnie odrzucany przez obywateli; 

podkreśla, że jeżeli Komisja miałaby 

mimo wszystko forsować taki projekt, 

powinien on zostać poddany referendom 

w każdym z uczestniczących krajów; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/163 

Poprawka  163 

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 114 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

114. w kontekście zwiększonej uwagi 

poświęcanej bezpieczeństwu i obronności 

w Unii wnioskuje o ponowną ocenę 

wszystkich wydatków na bezpieczeństwo 

zewnętrzne; oczekuje w szczególności 

reformy mechanizmu Athena i Instrumentu 

na rzecz Pokoju w Afryce po włączeniu 

EFR do budżetu; z zadowoleniem 

przyjmuje niedawne zobowiązania państw 

członkowskich w ramach stałej współpracy 

strukturalnej i zwraca się do 

wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej 

przedstawiciel Unii do spraw 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 

oraz do Komisji o wyjaśnienie kwestii 

przyszłego finansowania; wzywa do 

utworzenia kolejnego programu będącego 

sukcesorem Instrumentu na rzecz 

Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju, 

który koncentrowałby się na reagowaniu 

na sytuacje kryzysowe i budowaniu 

potencjału w zakresie bezpieczeństwa i 

rozwoju, przy jednoczesnym znalezieniu 

racjonalnego pod względem prawnym 

rozwiązania kwestii budowania potencjału 

wojskowego; 

114. w kontekście zwiększonej uwagi 

poświęcanej bezpieczeństwu i obronności 

w Unii wnioskuje o ponowną ocenę 

wszystkich wydatków na bezpieczeństwo 

zewnętrzne; oczekuje w szczególności 

reformy mechanizmu Athena i Instrumentu 

na rzecz Pokoju w Afryce po włączeniu 

EFR do budżetu; z zadowoleniem 

przyjmuje niedawne zobowiązania państw 

członkowskich w ramach stałej współpracy 

strukturalnej i zwraca się do 

wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej 

przedstawiciel Unii do spraw 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 

oraz do Komisji o wyjaśnienie kwestii 

przyszłego finansowania;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/164 

Poprawka  164 

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 116 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

116. uważa, że silna, skuteczna i 

wysokiej jakości administracja publiczna 

jest niezbędna do realizacji polityki Unii, 

odbudowy zaufania i wzmocnienia dialogu 

z organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego i obywatelami na 

wszystkich szczeblach; podkreśla w tym 

kontekście rolę instytucji, w skład których 

wchodzą demokratycznie wybrani 

członkowie; przypomina, że według 

Trybunału Obrachunkowego instytucje, 

organy i agencje UE zmniejszyły liczbę 

pracowników o 5 %, zgodnie z planami 

zatrudnienia; jest zdania, że nie powinny 

one podlegać kolejnemu takiemu podejściu 

polegającemu na horyzontalnej redukcji 

zatrudnienia; wyraża zdecydowany 

sprzeciw wobec ponownego wprowadzenia 

tak zwanej puli realokacji na potrzeby 

agencji; 

116. uważa, że silna, skuteczna i 

wysokiej jakości administracja publiczna 

jest niezbędna do realizacji polityki Unii, 

odbudowy zaufania i wzmocnienia dialogu 

z organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego i obywatelami na 

wszystkich szczeblach; podkreśla w tym 

kontekście rolę instytucji, w skład których 

wchodzą demokratycznie wybrani 

członkowie; przypomina, że według 

Trybunału Obrachunkowego instytucje, 

organy i agencje UE zmniejszyły liczbę 

pracowników o 5 %, zgodnie z planami 

zatrudnienia; jest zdania, że nie powinny 

one podlegać kolejnemu takiemu podejściu 

polegającemu na horyzontalnej redukcji 

zatrudnienia;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/165 

Poprawka  165 

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 117 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  117a. podkreśla potrzebę 

przeprowadzenia szczegółowej kontroli 

wszystkich agencji w celu oceny kosztów i 

korzyści; zwraca uwagę, tytułem 

przykładu, że koszt Agencji Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej w 2015 

r. wyniósł 21 229 000 EUR, przy czym nie 

wyjaśniono, co agencja ta robi, że jej 

działalność wymaga takich kwot; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/166 

Poprawka  166 

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 118 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

118. uważa, że instytucje i organy UE 

powinny dążyć do równowagi 

geograficznej i równowagi płci; 

118. uważa, że instytucje i organy UE 

powinny dążyć do równowagi 

geograficznej i równowagi płci, o ile cel 

ten nie przesłania osiągnięć i 

umiejętności; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/167 

Poprawka  167 

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 119 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

119. wzywa Komisję do 

zaproponowania mechanizmu, w ramach 

którego państwa członkowskie, które nie 

przestrzegają wartości określonych w art. 

2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) 

mogą ponosić konsekwencje finansowe; 

ostrzega jednak, że beneficjenci końcowi 

budżetu Unii w żaden sposób nie mogą 

zostać dotknięci naruszeniami zasad, za 

które nie są oni odpowiedzialni; Jest 

zatem przekonany, że budżet Unii nie jest 

właściwym instrumentem 

przeciwdziałania nieprzestrzeganiu art. 2 

TUE i że wszelkie możliwe konsekwencje 

finansowe powinny być ponoszone przez 

państwo członkowskie niezależnie od 

wykonania budżetu; 

skreśla się 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/168 

Poprawka  168 

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 130 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

130. uważa, że wymóg jednomyślności 

przy przyjmowaniu rozporządzenia w 

sprawie WRF stanowi rzeczywiste 

utrudnienie procedury; w związku z tym 

wzywa Radę Europejską do zastosowania 

klauzuli pomostowej przewidzianej w art. 

312 ust. 2 TFUE w celu umożliwienia 

przyjęcia rozporządzenia w sprawie WRF 

większością kwalifikowaną; przypomina 

ponadto, że można zastosować również 

ogólną klauzulę pomostową, o której 

mowa w art. 48 ust. 7 TUE, w celu 

stosowania zwykłej procedury 

ustawodawczej; podkreśla, że zmiana na 

rzecz głosowania większością 

kwalifikowaną w głosowaniu za 

przyjęciem rozporządzenia w sprawie 

WRF byłaby zgodna z procesem 

decyzyjnym na potrzeby przyjmowania 

praktycznie wszystkich unijnych 

programów wieloletnich, jak również 

rocznej procedury przyjmowania budżetu 

UE; 

130. zwraca uwagę, że każde państwo 

członkowskie powinno mieć możliwość 

wypowiedzenia się przy przyjmowaniu 

rozporządzenia w sprawie WRF; 

stwierdza, że rozporządzenie w sprawie 

wieloletnich ram finansowych pozostaje 

praktycznie jedynym wieloletnim 

programem, którego przyjęcie jest 

wynikiem procedury, w której liczy się 

każdy głos; w związku z tym podkreśla 

wyjątkowy charakter rozporządzenia w 

sprawie WRF; przypomina, że ta 

wyjątkowość wynika z jego 

niezrównanego znaczenia, 

długoterminowej perspektywy i 

nadrzędnego charakteru; uważa, że w 

związku z tym absolutnie niezbędny jest 

wymóg jednomyślności; 

Or. en 

 

 


