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2.7.2018 A8-0247/14 

Poprawka  14 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. z zadowoleniem przyjmuje 

propozycję Komisji i uważa, że 

odzwierciedla ona w dużym stopniu jego 

własne priorytety;  zamierza dalej 

wzmacniać kluczowe programy oraz 

zapewniać odpowiedni poziom 

finansowania w ramach tych programów;  

odnotowuje wzrost środków na 

zobowiązania o 3,1 %, a także niższą 

wartość procentową DNB w porównaniu z 

2018 r. zarówno w odniesieniu do środków 

na zobowiązania (1 % w porównaniu z 

1,02 %), jak i środków na płatności (0,9 % 

w porównaniu z 0,92 %); 

3. odnotowuje propozycję Komisji; 

zamierza bronić kluczowych programów i 

zapewnić im odpowiedni poziom 

finansowania, oszczędzając na projektach, 

które do tej pory nie przyniosły 

rzeczywistej wartości dodanej; odnotowuje 

wzrost środków na zobowiązania o 3,1 %, 

a także niższą wartość procentową DNB w 

porównaniu z 2018 r. zarówno w 

odniesieniu do środków na zobowiązania 

(1 % w porównaniu z 1,02 %), jak i 

środków na płatności (0,9 % w porównaniu 

z 0,92 %); 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/15 

Poprawka  15 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. z zadowoleniem przyjmuje 

proponowane zwiększenie środków dla 

programu „Horyzont 2020”, instrumentu 

„Łącząc Europę”, programu Erasmus + i 

programów przyczyniających się do 

wzrostu bezpieczeństwa obywateli UE;  

zwraca jednak uwagę na potrzebę dalszego 

wzmocnienia wsparcia dla MŚP, które 

odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu 

wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc 

pracy, a także przeznaczenia odpowiednich 

zasobów na cyfryzację przemysłu UE oraz 

promowanie umiejętności cyfrowych i 

przedsiębiorczości cyfrowej, jak również 

dla programów wspomagających ludzi 

młodych, a w szczególności ErasmusPro;  

przypomina, że jego zdaniem budżet 

programu Erasmus + na 2019 r. musi 

zostać co najmniej podwojony; 

4. z zadowoleniem przyjmuje 

proponowane zwiększenie środków dla 

programu „Horyzont 2020”, instrumentu 

„Łącząc Europę”, programu Erasmus + i 

programów przyczyniających się do 

wzrostu bezpieczeństwa obywateli UE; 

zwraca uwagę, że finansowanie 

instrumentu „Łącząc Europę” musi być 

ukierunkowane na cele, które zapewniają 

państwom członkowskim rzeczywistą 

gospodarczą, środowiskową i społeczną 

wartość dodaną, i nie powinno być 

wykorzystywane do finansowania 

projektów, których realizacja budzi 

kontrowersje; zwraca jednak uwagę na 

potrzebę dalszego wzmocnienia wsparcia 

dla MŚP, które odgrywają kluczową rolę w 

zapewnieniu wzrostu gospodarczego i 

tworzeniu miejsc pracy, a także 

przeznaczenia odpowiednich zasobów na 

cyfryzację przemysłu UE oraz promowanie 

umiejętności cyfrowych i 

przedsiębiorczości cyfrowej, jak również 

dla programów wspomagających ludzi 

młodych, a w szczególności ErasmusPro;  

przypomina, że jego zdaniem budżet 

programu Erasmus + na 2019 r. musi 

zostać co najmniej podwojony; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/16 

Poprawka  16 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. popiera rolę Europejskiego 

Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) 

w zmniejszeniu luki inwestycyjnej w UE;  

domaga się, aby w ramach działań na rzecz 

zapewnienia optymalnej równowagi 

regionalnej i sektorowej wzmocnić 

społeczny wymiar wdrożenia EFIS, w tym 

innowacje w opiece zdrowotnej i 

medycynie, infrastrukturę socjalną, 

ochronę środowiska, zrównoważony 

transport, energię ze źródeł odnawialnych 

oraz infrastrukturę służącą do 

magazynowania energii;  ponownie 

podkreśla swoje długoletnie stanowisko, że 

wszelkie nowe inicjatywy w ramach WRF 

należy finansować z nowych środków, a 

nie kosztem istniejących programów;  

podkreśla również swoje zobowiązanie do 

wzmocnienia programu „Horyzont 2020” i 

instrumentu „Łącząc Europę”, aby w jak 

największym stopniu zrównoważyć w 

budżecie na 2019 r. cięcia dokonane w 

tych programach w celu sfinansowania 

przedłużenia okresu obowiązywania EFIS; 

6. zwraca uwagę na rolę 

Europejskiego Funduszu Inwestycji 

Strategicznych (EFIS) w zmniejszeniu luki 

inwestycyjnej w UE; ubolewa nad faktem, 

że EFIS finansował także infrastrukturę o 

wątpliwej wartości dodanej, wywierającą 

poważny wpływ na środowisko; domaga 

się, aby w ramach działań na rzecz 

zapewnienia optymalnej równowagi 

regionalnej i sektorowej wzmocnić 

społeczny wymiar wdrożenia EFIS, w tym 

innowacje w opiece zdrowotnej i 

medycynie, infrastrukturę socjalną, 

ochronę środowiska, zrównoważony 

transport, energię ze źródeł odnawialnych 

oraz infrastrukturę służącą do jej 

magazynowania; ponownie podkreśla 

swoje długoletnie stanowisko, że wszelkie 

nowe inicjatywy w ramach WRF należy 

finansować z nowych środków, a nie 

kosztem istniejących programów; 

podkreśla również swoje zobowiązanie do 

wzmocnienia programu „Horyzont 2020” i 

instrumentu „Łącząc Europę”, aby w jak 

największym stopniu zrównoważyć w 

budżecie na 2019 r. cięcia dokonane w 

tych programach w celu sfinansowania 

przedłużenia okresu obowiązywania EFIS;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/17 

Poprawka  17 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  10a. wzywa Komisję, by w trybie pilnym 

rozważyła możliwość wyłączenia 

współfinansowania projektów 

finansowanych z europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych w tak 

zwanych regionach słabiej rozwiniętych z 

obliczeń deficytu w kontekście 

europejskiego semestru;  

Or. en 



 

AM\1158022PL.docx  PE621.743v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

2.7.2018 A8-0247/18 

Poprawka  18 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  28a. podkreśla znaczenie wyłączenia 

zrównoważonej odbudowy, wszelkich 

inwestycji w infrastrukturę 

antysejsmiczną oraz wszystkich środków 

przeciwko niestabilności 

hydrogeologicznej, w tym inwestycji 

współfinansowanych z europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

zaklasyfikowanych do celu tematycznego 

5 („działania na rzecz zapobiegania 

zmianie klimatu, dostosowania do zmiany 

klimatu, zapobiegania ryzyku i 

zarządzania ryzykiem”), z obliczania 

deficytów krajowych w ramach paktu 

stabilności i wzrostu; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/19 

Poprawka  19 

Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  30a. podkreśla, że w ramach 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych oraz Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(EFRR) należy zwrócić odpowiednią 

uwagę na zrównoważoną mobilność w 

miastach, zwiększając synergię między 

źródłami finansowania i programami, w 

szczególności w celu ukończenia 

infrastruktury służącej do ładowania 

pojazdów elektrycznych i promowania 

modernizacji elementów wyposażenia; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/20 

Poprawka  20 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 56 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

56.  zauważa, że wydatki w dziale 5 

wzrosły o 3,0% w porównaniu z budżetem 

na 2018 r. i osiągnęły kwotę 9 956,9 mln 

EUR (+291,4 mln EUR) w środkach na 

zobowiązania; zwraca uwagę, że tak jak w 

ramach poprzedniej procedury budżetowej 

wzrost wydatków wynika głównie ze 

zmiany wysokości emerytur (+116,7 mln 

EUR), na które przypada 20,2% wydatków 

w dziale 5; pragnie zaobserwować, że 

odsetek wydatków na administrację 

pozostaje w projekcie budżetu niezmiennie 

na poziomie 6,0% środków na 

zobowiązania; 

56. ubolewa, że wydatki w dziale 5, 

związane z administracją, wzrosły o 3,0 % 

w porównaniu z budżetem na 2018 r. i 

osiągnęły kwotę 9 956,9 mln EUR (+291,4 

mln EUR) w środkach na zobowiązania; 

zwraca uwagę, że tak jak w ramach 

poprzedniej procedury budżetowej wzrost 

wydatków wynika głównie ze zmiany 

wysokości emerytur (+116,7 mln EUR), na 

które przypada 20,2% wydatków w dziale 

5; uważa, że należy dokonać przeglądu 

decyzji 2005/684/WE w sprawie statutu 

posła do Parlamentu Europejskiego w 

celu zmodyfikowania art. 14, tak aby 

uprawnienia emerytalne posłów były 

zgodne z systemami zabezpieczenia 

społecznego przewidzianymi dla zwykłych 

obywateli poszczególnych państw 

członkowskich, zarówno pod względem 

obliczania kwoty świadczenia, jak i 

wymogów wiekowych oraz wymogów 

dotyczących okresu składkowego-, 

gwarantujących dostęp do świadczeń 

emerytalnych; domaga się przeliczenia 

emerytur wypłacanych z budżetu UE na 

rzecz byłych posłów, którzy nabyli 

uprawnienia przed wejściem w życie 

obecnego statutu lub po jego wejściu w 

życie; pragnie zaobserwować, że odsetek 

wydatków na administrację pozostaje w 

projekcie budżetu niezmiennie na poziomie 
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Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/21 

Poprawka  21 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 57 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

57. docenia wysiłki podejmowane 

przez Komisję w celu wykorzystania w jej 

własnym budżecie wszelkich możliwości 

zaoszczędzenia środków i ich 

racjonalizacji w części wydatków 

niezwiązanej z wynagrodzeniami; zwraca 

uwagę, że zmiana poziomu wydatków 

Komisji (+2,0%) wynika głównie z 

automatycznego dostosowania wydatków 

na wynagrodzenia i zobowiązań 

umownych; odnotowuje ponadto 

wewnętrzne przesunięcia kadrowe w 

Komisji z myślą o realizacji nowych 

priorytetów; 

57. zachęca Komisję do podejmowania 

wszelkich możliwych wysiłków w celu 

wykorzystania w jej własnym budżecie 

wszelkich możliwości zaoszczędzenia 

środków i ich racjonalizacji w obszarze 

wydatków administracyjnych; zwraca 

uwagę, że zmiana poziomu wydatków 

Komisji (+2,0%) wynika głównie z 

automatycznego dostosowania wydatków 

na wynagrodzenia i zobowiązań 

umownych; odnotowuje ponadto 

wewnętrzne przesunięcia kadrowe w 

Komisji z myślą o realizacji nowych 

priorytetów; 

Or. en 



 

AM\1158022PL.docx  PE621.743v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

2.7.2018 A8-0247/22 

Poprawka  22 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 60 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  60a. wzywa do przeprowadzenia 

wyczerpującej analizy w celu 

zidentyfikowania oszczędności i 

poprawienia efektywności poprzez 

współpracę administracyjną, jak również 

oceny możliwości ewentualnego łączenia 

agencji o podobnych zadaniach; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/23 

Poprawka  23 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 60 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  60b. podkreśla, że koszty przeniesienia 

siedziby Europejskiej Agencji Leków 

(EMA) i Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Bankowego (EUNB) powinny być 

przejrzyste oraz że w żadnym wypadku nie 

należy dopuścić do zwiększenia wkładu 

UE w związku z podwójną relokacją 

EMA, tj. najpierw do tymczasowej, a 

następnie do docelowej lokalizacji; 

Or. en 

 

 


