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11.4.2018 A8-0130/7 

Poprawka  7 

Luke Ming Flanagan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie 

absolutorium dla Komisji za rok 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając poświadczenie 

wiarygodności4 dotyczące rachunków, jak 

również legalności i prawidłowości 

operacji leżących u ich podstaw 

przedłożone przez Trybunał 

Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 

zgodnie z art. 287 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając poświadczenie 

wiarygodności4 dotyczące rachunków, jak 

również legalności i prawidłowości 

operacji leżących u ich podstaw 

przedłożone przez Trybunał 

Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 

zgodnie z art. 287 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 

utrzymujący się zamęt spowodowany 

praktyką wydawania dwóch poświadczeń 

wiarygodności dla tego samego zestawu 

rachunków, 

__________________ __________________ 

4 Dz.U. C 322 z 28.9.2017, s. 10. 4 Dz.U. C 322 z 28.9.2017, s. 10. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/8 

Poprawka  8 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie 

absolutorium dla Komisji za rok 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. zwraca uwagę na ustalenia 

Trybunału dotyczące braku faktycznego 

rozdziału organizacyjnego między polityką 

pieniężną EBC a funkcjami nadzorczymi, a 

także braku przejrzystych i 

rygorystycznych zasad dotyczących 

zarządzania służących zapobieganiu 

konfliktom interesów, co zwiększa 

zastrzeżenia co do nieodłącznego konfliktu 

interesów między rolą EBC polegającą na 

ochronie stabilności euro a jego nadzorem 

ostrożnościowym nad dużymi europejskimi 

instytucjami kredytowymi; 

25. odnotowuje z niepokojem ustalenia 

Trybunału dotyczące braku faktycznego 

rozdziału organizacyjnego między polityką 

pieniężną EBC a funkcjami nadzorczymi, a 

także braku przejrzystych i 

rygorystycznych zasad dotyczących 

zarządzania służących zapobieganiu 

konfliktom interesów, co zwiększa 

zastrzeżenia co do nieodłącznego konfliktu 

interesów między rolą EBC polegającą na 

ochronie stabilności euro a jego nadzorem 

ostrożnościowym nad dużymi europejskimi 

instytucjami kredytowymi; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/9 

Poprawka  9 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie 

absolutorium dla Komisji za rok 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. za niedopuszczalne uważa, z 

punktu widzenia rachunkowości, aby 

jednostka podlegająca audytowi, tj. EBC, 

wykazywała wolę jednostronnego 

decydowania o tym, do jakich 

dokumentów audytorzy zewnętrzni mogą 

mieć dostęp11; w związku z tym wzywa 

EBC do pełnej współpracy z Trybunałem 

występującym w charakterze audytora 

zewnętrznego i do zapewnienia 

Trybunałowi pełnego dostępu do 

informacji w celu zapewnienia zgodności 

ze wspomnianymi wyżej przepisami; 

28. za całkowicie niedopuszczalne 

uważa, z punktu widzenia rachunkowości, 

aby jednostka podlegająca audytowi, tj. 

EBC, wykazywała wolę jednostronnego 

decydowania o tym, do jakich 

dokumentów audytorzy zewnętrzni mogą 

mieć dostęp; w związku z tym wzywa EBC 

do pełnej współpracy z Trybunałem 

występującym w charakterze audytora 

zewnętrznego i do zapewnienia 

Trybunałowi pełnego dostępu do 

informacji w celu zapewnienia zgodności 

ze wspomnianymi wyżej przepisami; 

__________________ __________________ 

11 Ograniczenia w dostępie do informacji – 

zob. załącznik II do sprawozdania 

specjalnego. 

11 Ograniczenia w dostępie do informacji – 

zob. załącznik II do sprawozdania 

specjalnego. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/10 

Poprawka  10 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie 

absolutorium dla Komisji za rok 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

68. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 

zobowiązania Unii do obniżenia emisji do 

2020 r. o co najmniej 20 % w porównaniu 

z rokiem 1990 oraz o 40 % do 2030 r., a 

także przeznaczenie w okresie 

budżetowania 2014–2020 co najmniej 20 

% środków budżetowych na działania 

związane z klimatem; z zadowoleniem 

przyjmuje osiągnięte ogólne postępy; 

ubolewa jednak, iż zdaniem Trybunału 

istnieje poważne ryzyko nieosiągnięcia 

celu polegającego na przeznaczaniu 20 % 

środków budżetowych na działania 

związane z klimatem; 

68. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 

zobowiązania Unii do obniżenia emisji do 

2020 r. o co najmniej 20 % w porównaniu 

z rokiem 1990 oraz o 40 % do 2030 r., a 

także przeznaczenie w okresie 

budżetowania 2014–2020 co najmniej 20 

% środków budżetowych na działania 

związane z klimatem; z zadowoleniem 

przyjmuje osiągnięte ogólne postępy; 

ubolewa jednak, iż zdaniem Trybunału 

istnieje poważne ryzyko nieosiągnięcia 

celu polegającego na przeznaczaniu 20 % 

środków budżetowych na działania 

związane z klimatem; ubolewa ponadto, że 

realizacja ważnych umów handlowych, 

takich jak Mercosur, CETA, TTIP itp., w 

których kładzie się tak duży nacisk na 

eksport i import żywności, 

prawdopodobnie doprowadzi do 

zwiększenia światowych emisji ze względu 

na związany z tym dodatkowy transport 

drogą morską, powietrzną i lądową; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/11 

Poprawka  11 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie 

absolutorium dla Komisji za rok 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 69 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

69. za bardzo ważne uważa ciągłe 

pełnienie przez Komisję przywódczej roli i 

wykazywanie się przez nią wystarczającym 

zaangażowaniem na rzecz kwestii 

związanych ze zmianą klimatu poprzez 

skuteczne wdrożenie porozumienia 

paryskiego, a także poprawę 

wiarygodności na szczeblu 

międzynarodowym i usprawnienie 

instrumentów w zakresie przyszłego 

kształtowania warunków polityki Unii w 

dziedzinie przeciwdziałania zmianie 

klimatu oraz instrumentów w zakresie 

zielonej dyplomacji; 

69. za bardzo ważne uważa ciągłe 

pełnienie przez Komisję przywódczej roli i 

wykazywanie się przez nią wystarczającym 

zaangażowaniem na rzecz kwestii 

związanych ze zmianą klimatu poprzez 

skuteczne wdrożenie porozumienia 

paryskiego, a także poprawę 

wiarygodności na szczeblu 

międzynarodowym i usprawnienie 

instrumentów w zakresie przyszłego 

kształtowania warunków polityki Unii w 

dziedzinie przeciwdziałania zmianie 

klimatu oraz instrumentów w zakresie 

zielonej dyplomacji; w związku z tym 

wzywa Komisję do dokonania oceny 

ewentualnego negatywnego wpływu 

licznych prowadzonych przez nią 

negocjacji w sprawie umów handlowych 

na cele porozumienia paryskiego; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/12 

Poprawka  12 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie 

absolutorium dla Komisji za rok 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 247 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 247a. w kontekście brexitu wzywa 

Komisję do ilościowego określenia – 

nawet w oparciu o szacunki – obszarów 

połowowych Zjednoczonego Królestwa, 

które Unia może utracić, a także do 

określenia – również nawet w oparciu o 

szacunki – ewentualnych strat w 

odniesieniu do różnych gatunków, a także 

do oceny prawdopodobnego wpływu na 

pozostałe obszary połowowe Unii w 

podziale na państwa członkowskie; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/13 

Poprawka  13 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie 

absolutorium dla Komisji za rok 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 282 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

282. z uwagi na to, że dostęp do dobrej 

jakości wody pitnej jest jedną z najbardziej 

podstawowych potrzeb obywateli, 

podkreśla, iż Komisja powinna dołożyć 

wszelkich starań, aby lepiej monitorować 

sytuację, zwłaszcza w przypadku 

niewielkich stref zaopatrzenia w wodę, 

gdyż są one najbliższe użytkownikom 

końcowym; przypomina, że złej jakości 

woda pitna może stanowić ryzyko dla 

zdrowia obywateli europejskich; 

282. z uwagi na to, że łatwy dostęp do 

dostarczanej publicznie dobrej jakości 

wody pitnej jest jedną z najbardziej 

podstawowych potrzeb obywateli, 

podkreśla, iż Komisja powinna dołożyć 

wszelkich starań, aby lepiej monitorować 

sytuację, zwłaszcza w przypadku 

niewielkich stref zaopatrzenia w wodę, 

gdyż są one najbliższe użytkownikom 

końcowym; przypomina, że złej jakości 

woda pitna może stanowić ryzyko dla 

zdrowia obywateli europejskich; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/14 

Poprawka  14 

Luke Ming Flanagan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie 

absolutorium dla Komisji za rok 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 286 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

286. podkreśla ważny aspekt dotyczący 

tego, że polityka cenowa w zakresie wody 

musi sprzyjać wydajności i umożliwiać 

zwrot kosztów zużycia wody; stwierdza, że 

obowiązkiem państw członkowskich jest 

zapewnienie wszystkim swoim 

obywatelom wysokiej jakości wody pitnej 

po przystępnej cenie, zgodnie z 

założeniem, że woda jest dobrem 

wspólnym i prawem człowieka; 

286. podkreśla ważny aspekt dotyczący 

tego, że polityka cenowa w zakresie wody 

musi sprzyjać wydajności i umożliwiać 

zwrot kosztów zużycia wody, w tym 

poprzez ogólne opodatkowanie; stwierdza, 

że obowiązkiem państw członkowskich 

jest zapewnienie wszystkim swoim 

obywatelom wysokiej jakości wody pitnej 

po przystępnej cenie, zgodnie z 

założeniem, że woda jest dobrem 

wspólnym i prawem człowieka; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/15 

Poprawka  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie 

absolutorium dla Komisji za rok 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 326 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

326. ubolewa, że Trybunał posiadał 

jedynie ograniczone uprawnienia w 

zakresie kontroli pomocy finansowej Unii 

dla Grecji, która była zarządzana przez 

trojkę składającą się z Komisji 

Europejskiej, Europejskiego Banku 

Centralnego i MFW, i że nie otrzymał 

odpowiednich informacji z EBC; zachęca 

EBC, by w duchu wzajemnej współpracy 

przekazywał informacje, dzięki którym 

Trybunał będzie miał szerszy obraz 

wykorzystania unijnych funduszy; 

326. ubolewa, że Trybunał posiadał 

jedynie ograniczone uprawnienia w 

zakresie kontroli pożyczek finansowych 

Unii dla Grecji, która była zarządzana 

przez trojkę składającą się z Komisji 

Europejskiej, Europejskiego Banku 

Centralnego i MFW, i że nie otrzymał 

odpowiednich informacji z EBC; zachęca 

EBC, by w duchu wzajemnej współpracy 

przekazywał informacje, dzięki którym 

Trybunał będzie miał szerszy obraz 

wykorzystania unijnych funduszy; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/16 

Poprawka  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie 

absolutorium dla Komisji za rok 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 327 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

327. odnotowuje skomplikowaną 

sytuację gospodarczą w całej Europie, a 

zwłaszcza trudną sytuację polityczną w 

Grecji podczas wdrażania pomocy 

finansowej Unii, jako że sytuacja ta miała 

bezpośredni wpływ na efektywność 

wdrażania pomocy; 

327. odnotowuje skomplikowaną 

sytuację gospodarczą w całej Europie w 

tym okresie, zaostrzoną w Grecji przez 

decyzje EBC wykluczające Grecję z 

programu skupu obligacji, co miało 

bezpośredni negatywny wpływ na 

efektywność wykorzystania pożyczek 

udzielonych Grecji; 

Or. en 

 

 


