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12.4.2018 A8-0137/28 

Poprawka  28 

Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. podkreśla, że w wyniku inicjatywy 

„Budżet zorientowany na wyniki” należy 

prezentować budżet zgodnie z unijnymi 

celami politycznymi WRF; przypomina, 

także w świetle WRF na okres po 2020 r., 

że budżet Unii powinien przynosić 

rzeczywistą europejską wartość dodaną, 

skupiać się na wspólnych celach Unii 

wspierających zrównoważony rozwój 

gospodarczy i społeczny całej Unii, 

którego nie są w stanie osiągnąć 

poszczególne państwa członkowskie we 

własnym zakresie, i dlatego nie należy go 

postrzegać wyłącznie z perspektywy 

bilansu netto ani korzyści dla 

pojedynczych państw członkowskich; 

4. podkreśla, że w wyniku inicjatywy 

„Budżet zorientowany na wyniki” należy 

prezentować budżet zgodnie z unijnymi 

celami politycznymi WRF; przypomina, 

także w świetle WRF na okres po 2020 r., 

że budżet Unii powinien przynosić 

rzeczywistą europejską wartość dodaną i 

skupiać się na wspólnych celach Unii 

wspierających zrównoważony rozwój 

gospodarczy i społeczny całej Unii, bez 

dalszego naruszania obszarów 

kompetencji jakiegokolwiek państwa 

członkowskiego; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/29 

Poprawka  29 

Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. zwraca się do Komisji o 

wywiązanie się z pierwotnego celu 

polegającego na przeznaczaniu 20 % 

budżetu UE na działania na rzecz klimatu 

włączone do poszczególnych unijnych 

programów wydatkowania; 

10. zwraca się do Komisji o 

wywiązanie się z pierwotnego celu 

polegającego na przeznaczaniu 20 % 

budżetu UE na działania na rzecz klimatu 

włączone do poszczególnych unijnych 

programów wydatkowania bez 

uzasadniania dalszych wydatków; 

Or. en 



 

AM\1150790PL.docx  PE618.413v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

12.4.2018 A8-0137/30 

Poprawka  30 

Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. wzywa Komisję, by poprawiła 

przejrzystość finansowania polityki 

migracji zgodnie z zaleceniami Trybunału 

zawartymi w sprawozdaniu rocznym za 

2016 r. oraz do aktywnego monitorowania 

postępowań zamówień publicznych 

prowadzonych w sytuacjach 

nadzwyczajnych; 

skreśla się 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/31 

Poprawka  31 

Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. zaznacza, że dostępne informacje 

nie wystarczają do odpowiedniej oceny 

instrumentów finansowych, zwłaszcza jeśli 

chodzi o ich wpływ społeczny i 

środowiskowy; podkreśla, że instrumenty 

finansowe mogą uzupełniać dotacje, lecz 

nie powinny ich zastępować; 

21. zaznacza, że dostępne informacje 

nie wystarczają do odpowiedniej oceny 

instrumentów finansowych, zwłaszcza jeśli 

chodzi o ich wpływ społeczny i 

środowiskowy; podkreśla, że zarówno 

instrumenty finansowe, jak i dotacje 

powinny zostać zredukowane; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/32 

Poprawka  32 

Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. zauważa, że tryb zarządzania ma 

ograniczony wpływ na poziom błędu, 

zważywszy że Trybunał stwierdził niemal 

ten sam szacowany poziom błędu w 

przypadku zarządzania dzielonego z 

państwami członkowskimi i w przypadku 

pozostałych rodzajów wydatków 

operacyjnych zarządzanych bezpośrednio 

przez Komisję, a mianowicie 3,3 %; 

25. zauważa, że tryb zarządzania ma 

ograniczony wpływ na poziom błędu, gdyż 

Trybunał ujawnił niemal ten sam 

szacowany poziom błędu w ramach 

zarządzania dzielonego z państwami 

członkowskimi i w ramach wszystkich 

innych rodzajów wydatków operacyjnych 

zarządzanych bezpośrednio przez Komisję, 

a mianowicie 3,3 %; zwraca uwagę, że 

stawia to we właściwym świetle zasadność 

lub wartość dodaną bezpośredniego 

zarządzania przez Komisję, i opowiada się 

za zwiększeniem roli państw 

członkowskich; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/33 

Poprawka  33 

Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. wskazuje, że Trybunał stwierdził 

najwyższy szacowany poziom błędu w 

wydatkach w poddziałach „Rozwój 

obszarów wiejskich, środowisko naturalne, 

działania w dziedzinie klimatu i 

rybołówstwo” (4,9 %), „Spójność 

gospodarcza, społeczna i terytorialna” (4,8 

%) oraz „Konkurencyjność na rzecz 

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” (4,1 

%), najmniejszy szacowany poziom błędu 

w dziale „Wydatki administracyjne” 

(0,2 %); 

26. wskazuje, że Trybunał stwierdził 

najwyższy szacowany poziom błędu w 

wydatkach w poddziałach „Rozwój 

obszarów wiejskich, środowisko naturalne, 

działania w dziedzinie klimatu i 

rybołówstwo” (4,9 %), „Spójność 

gospodarcza, społeczna i terytorialna” (4,8 

%) oraz „Konkurencyjność na rzecz 

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” (4,1 

%), najmniejszy szacowany poziom błędu 

w dziale „Wydatki administracyjne” 

(0,2 %); uważa, że odległość między 

Komisją a szczeblem operacyjnym jest 

zatem związana z szacowanym poziomem 

błędu, co skłania do faworyzowania 

podmiotów lokalnych; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/34 

Poprawka  34 

Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 52 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

52. ubolewa, że nastąpił wzrost ogólnej 

ekspozycji finansowej budżetu UE, co 

wiąże się ze znacznymi zobowiązaniami 

długoterminowymi, gwarancjami i 

zobowiązaniami prawnymi, i oznacza 

konieczność ostrożnego zarządzania w 

przyszłości; 

52. ubolewa, że nastąpił wzrost ogólnej 

ekspozycji finansowej budżetu UE, co 

wiąże się ze znacznymi zobowiązaniami 

długoterminowymi, gwarancjami i 

zobowiązaniami prawnymi, i oznacza 

konieczność ostrożnego zarządzania i 

gospodarności w przyszłości; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/35 

Poprawka  35 

Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 53 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

53. przypomina, że Unia w coraz 

większym stopniu wykorzystuje 

instrumenty finansowe, i ubolewa, że 

utworzenie EFIS oznacza powstanie 

nowych mechanizmów zarządzania, wciąż 

w niezadowalającym stopniu 

kontrolowanych publicznie, co wymaga 

uważniejszego nadzoru ze strony 

Parlamentu; podkreśla, że wszelkie 

wnioski ustawodawcze powinny w 

znacznym stopniu poprawiać zasięg 

geograficzny EFIS; przypomina, że EFIS 

powinien pozostać dodatkowym 

narzędziem pobudzania inwestycji, 

ponieważ polityką inwestycyjną Unii 

powinna pozostać polityka spójności; 
odnotowuje jednak skuteczne wdrażanie 

oraz wysokie kwoty kapitału prywatnego 

przyciągnięte przez fundusz, a także dalszą 

poprawę przejrzystości dzięki ustaleniom z 

negocjacji w sprawie wydłużenia czasu 

trwania EFIS, zwanego odtąd EFIS 2.0; 

apeluje do Trybunału o zaostrzenie 

nadzoru nad planowaniem i 

wydatkowaniem funduszy strukturalnych 

i inwestycyjnych; 

53. przypomina, że Unia w coraz 

większym stopniu wykorzystuje 

instrumenty finansowe, i ubolewa, że 

utworzenie EFIS oznacza powstanie 

nowych mechanizmów zarządzania, wciąż 

w niezadowalającym stopniu 

kontrolowanych publicznie, co wymaga 

uważniejszego nadzoru ze strony 

Parlamentu; podkreśla, że wszelkie 

wnioski ustawodawcze powinny w 

znacznym stopniu poprawiać zasięg 

geograficzny EFIS; odnotowuje skuteczne 

wdrażanie oraz wysokie kwoty kapitału 

prywatnego przyciągnięte przez fundusz, a 

także dalszą poprawę przejrzystości dzięki 

ustaleniom z negocjacji w sprawie 

wydłużenia czasu trwania EFIS, zwanego 

odtąd EFIS 2.0; apeluje do Trybunału o 

zaostrzenie nadzoru nad planowaniem i 

wydatkowaniem funduszy strukturalnych 

i inwestycyjnych; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/36 

Poprawka  36 

Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 55 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

55. podkreśla, że zgodnie z zasadami 

polityki spójności fundusze Unii stanowią 

znaczną część wydatków niektórych 

państw członkowskich, a w szczególności 

zaznacza, że w dziewięciu państwach 

członkowskich (Litwa, Bułgaria, Łotwa, 

Rumunia, Węgry, Polska, Chorwacja, 

Estonia, Słowacja) zobowiązania 

pozostające do spłaty z europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

odpowiadają wsparciu finansowemu w 

wysokości ponad 15 % wydatków sektora 

instytucji rządowych i samorządowych; 

zwraca się do Komisji o przygotowanie 

także pozytywnej kampanii reklamowej 

bardziej szczegółowo informującej 

obywateli tych państw o bezpośrednich 

korzyściach płynących z członkostwa; 

skreśla się 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/37 

Poprawka  37 

Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 58 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

58. podkreśla, że kwota funduszy 

unijnych i moment ich otrzymania może 

mieć istotny wpływ makroekonomiczny, 

m.in. na inwestycje, wzrost gospodarczy i 

zatrudnienie; 

58. podkreśla, że kwota funduszy 

unijnych i moment ich otrzymania może 

mieć istotny wpływ makroekonomiczny, 

m.in. na inwestycje, wzrost gospodarczy i 

zatrudnienie, a także może pozbawić 

niektóre państwa członkowskie bardzo 

potrzebnych możliwości finansowych; 

Or. en 

 

 


