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7.11.2018 A8-0358/1 

Poprawka  1 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Wstępne sprawozdanie okresowe w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 

– stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. podkreśla, że wieloletnie ramy 

finansowe na lata 2021–2027 muszą 

gwarantować zdolność Unii do 

przejmowania odpowiedzialności za 

zaspokajanie pojawiających się potrzeb, 

sprostanie dodatkowym wyzwaniom, 

podejmowanie nowych zobowiązań 

międzynarodowych oraz realizację 

własnych priorytetów i celów 

politycznych; wskazuje na poważne 

problemy związane z niedofinansowaniem 

wieloletnich ram finansowych na lata 

2014–2020 i ponownie podkreśla potrzebę 

uniknięcia powtórki wcześniejszych 

błędów, a to dzięki ustanowieniu – od 

samego początku – solidnego i rzetelnego 

budżetu UE na kolejne siedem lat z 

korzyścią dla obywateli; 

1. podkreśla, że wieloletnie ramy 

finansowe na lata 2021–2027 muszą 

stanowić odpowiedź na aktualne potrzeby 

europejskich obywateli; zwraca uwagę, 

jak ważne jest, aby uniknąć powtarzania 

wcześniejszych błędów, a to poprzez 

zagwarantowanie, że budżet Unii będzie 

wydajniejszy, bardziej przejrzysty i w 

większym stopniu oparty na wynikach, a 

także umożliwi konkretne ograniczenie 

wydatków administracyjnych i 

marnotrawstwa pieniędzy; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/2 

Poprawka  2 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Wstępne sprawozdanie okresowe w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 

– stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla, że propozycja Komisji 

dotycząca ogólnego poziomu następnych 

wieloletnich ram finansowych – 1,08% 

DNB UE-27 (1,11% po włączeniu 

Europejskiego Funduszu Rozwoju) – 

oznacza (w kategoriach procentowych 

DNB) faktyczną obniżkę w porównaniu z 

obecnymi wieloletnimi ramami 

finansowymi; uważa, że proponowany 

poziom wieloletnich ram finansowych nie 

umożliwi Unii realizacji jej zobowiązań 

politycznych ani reagowania na stojące 

przed nią istotne wyzwania; zamierza 

zatem podjąć negocjacje z myślą o 

niezbędnym podwyższeniu środków; 

3. wyraża rozczarowanie propozycją 

Komisji dotyczącą podniesienia ogólnego 

poziomu środków w kolejnych 

wieloletnich ramach finansowych, 

ponieważ w propozycji tej nie uwzględnia 

się wystąpienia Zjednoczonego Królestwa 

z UE ani wszystkich związanych z tym 

konsekwencji finansowych, co oznacza, że 

podatnicy w państwach członkowskich 

poniosą wyższe koszty; podkreśla, że na 

podstawie odpowiedniej oceny należy 

określić, którymi funduszami można lepiej 

zarządzać na szczeblu krajowym, aby 

zagwarantować pełne poszanowanie 

zasady pomocniczości; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/3 

Poprawka  3 

André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Wstępne sprawozdanie okresowe w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 

– stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. ponadto podkreśla znaczenie zasad 

horyzontalnych, które powinny leżeć u 

podstaw wieloletnich ram finansowych 

oraz wszystkich powiązanych strategii 

politycznych UE; potwierdza w tym 

kontekście swoje stanowisko, zgodnie z 

którym UE musi wywiązać się ze swojego 

zobowiązania do pełnienia roli prekursora 

we wdrażaniu celów zrównoważonego 

rozwoju ONZ, i wyraża ubolewanie, że we 

wnioskach dotyczących wieloletnich ram 

finansowych nie dostrzega się wyraźnego i 

widocznego zaangażowania w tym 

zakresie; w związku z tym zwraca się o 

uwzględnianie celów zrównoważonego 

rozwoju ONZ we wszystkich unijnych 

strategiach politycznych i inicjatywach w 

kolejnych wieloletnich ramach 

finansowych; ponadto podkreśla, że 

wszystkie programy ujęte w kolejnych 

wieloletnich ramach finansowych 

powinny być zgodne z kartą praw 

podstawowych; podkreśla, jak ważna jest 

realizacja europejskiego filaru praw 

socjalnych, likwidacja dyskryminacji, w 

tym również w stosunku do osób LGBTI, 

a także utworzenie stanowiska komisarza 

ds. mniejszości, w tym Romów, jeżeli UE 

ma rzeczywiście wypełnić swoje 

zobowiązania na rzecz Europy 

5. apeluje do UE o porzucenie 

ambicji bycia prekursorem, jeżeli chodzi o 

realizację celów zrównoważonego rozwoju 

ONZ, a także o zaprzestanie dążenia do 

Europy „sprzyjającej integracji 

społecznej”, o porzucenie obsesji w sferze 

płci i wydatków na działania związane z 

klimatem oraz o zaprzestanie islamizacji 

Europy; 
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sprzyjającej integracji społecznej; 

podkreśla, że aby wypełnić zobowiązania 

wynikające z porozumienia paryskiego, 

wkład UE w realizację celów 

klimatycznych powinien osiągnąć poziom 

co najmniej 25% wydatków na te cele w 

wieloletnich ramach finansowych na lata 

2021–2027 oraz jak najszybciej, 

najpóźniej do 2027 r., poziom 30%;  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/4 

Poprawka  4 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Wstępne sprawozdanie okresowe w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 

– stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że wymóg jednomyślności 

przy przyjmowaniu rozporządzenia w 

sprawie wieloletnich ram finansowych i 

dokonywaniu jego przeglądu stanowi 

prawdziwe utrudnienie procedury; wzywa 

Radę Europejską do zastosowania 

klauzuli pomostowej przewidzianej w art. 

312 ust. 2 TFUE w celu umożliwienia 

przyjęcia przez Radę rozporządzenia w 

sprawie wieloletnich ram finansowych 

większością kwalifikowaną; 

skreśla się  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/5 

Poprawka  5 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Wstępne sprawozdanie okresowe w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 

– stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. ponownie potwierdza swoje 

oficjalne stanowisko dotyczące tego, że 

poziom wieloletnich ram finansowych na 

lata 2021–2027 należy ustalić na 1 324,1 

mld EUR w cenach z 2018 r., co stanowi 

1,3 % DNB UE-27, w celu zapewnienia 

niezbędnego poziomu finansowania 

kluczowych strategii politycznych UE, 

umożliwiającego im realizację misji i 

osiągnięcie założonych celów; 

16. zwraca się o obniżenie poziomu 

wieloletnich ram finansowych na lata 

2021–2027 w porównaniu z poziomem 

obecnych ram oraz o zadbanie o to, aby w 

żadnym przypadku poziom ten nie 

przekroczył 1% DNB UE-27; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/6 

Poprawka  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Wstępne sprawozdanie okresowe w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 

– stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. zamierza bronić propozycji 

Komisji dotyczącej zabezpieczenia 

wystarczającego poziomu finansowania 

na rzecz silnej, skutecznej i odznaczającej 

się wysoką jakością europejskiej 

administracji publicznej w służbie 

wszystkich Europejczyków; przypomina, 

że w trakcie obowiązywania obecnych 

wieloletnich ram finansowych instytucje 

UE, organy i agencje zdecentralizowane 

zredukowały liczbę pracowników o 5%, i 

uważa, że należy zaniechać dalszej 

redukcji, gdyż zagrażałoby to 

bezpośrednio realizacji unijnych strategii 

politycznych; podkreśla raz jeszcze swój 

zdecydowany sprzeciw wobec ponownego 

wprowadzenia tak zwanej puli realokacji 

na potrzeby agencji; 

19. wyraża ubolewanie z powodu 

skandalicznego wzrostu (o ok. 20%) 

wydatków administracyjnych UE, który 

nie uwzględnia ograniczeń 

gospodarczych, jakich doświadczają 

niektóre państwa członkowskie; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/7 

Poprawka  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Wstępne sprawozdanie okresowe w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 

– stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. podkreśla znaczenie nowego 

mechanizmu zapewniającego 

przestrzeganie wartości określonych w art. 

2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), 

zgodnie z którym państwa członkowskie, 

które ich nie przestrzegają, ponoszą 

konsekwencje finansowe; ostrzega jednak, 

że ostatecznych beneficjentów budżetu 

unijnego nie może w żaden sposób 

dotknąć lekceważenie przez ich rząd praw 

podstawowych i praworządności; dlatego 

podkreśla, że takie środki nie mogą 

wpływać na obowiązek instytucji 

rządowych lub państw członkowskich 

dotyczący dokonania płatności na rzecz 

ostatecznych beneficjentów lub 

odbiorców; 

31. odrzuca i potępia wszelkie próby 

uzależniania wykorzystania funduszy UE 

od spełnienia warunków politycznych lub 

gospodarczych, co będzie miało miejsce w 

ramach nowego działu II „Spójność i 

wartości”; postrzega to jako kolejny atak 

na europejskie narody oraz ich wolność i 

niezawisłość; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/8 

Poprawka  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Wstępne sprawozdanie okresowe w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 

– stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

40. domaga się, zgodnie z wnioskiem 

Komisji, programowego wprowadzenia 

koszyka nowych zasobów własnych, który, 

bez zwiększania obciążeń podatkowych 

dla obywateli, odnosiłby się do 

zasadniczych strategicznych celów UE, 

stanowiących europejską wartość dodaną, 

która jest oczywista i niezastąpiona: 

40. sprzeciwia się proponowanemu 

wprowadzeniu trzech nowych zasobów 

własnych UE, których podstawą byłyby: 

system handlu emisjami, wspólna 

skonsolidowana podstawa opodatkowania 

osób prawnych oraz wkład krajowy 

obliczany na podstawie ilości odpadów 

opakowaniowych z tworzyw sztucznych, 

które nie są poddawane recyklingowi, co 

ostatecznie doprowadzi do dodatkowego 

opodatkowania przedsiębiorstw i 

zwiększenia presji podatkowej na 

obywateli; 

właściwe funkcjonowanie, konsolidacja i 

wzmocnienie jednolitego rynku, w 

szczególności przez wdrożenie wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych (CCCTB) jako podstawy 

nowego zasobu własnego poprzez 

ustanowienie jednolitej stawki podatku od 

dochodów z CCCTB oraz opodatkowanie 

dużych przedsiębiorstw sektora cyfrowego 

korzystających z jednolitego rynku; 

 

walka ze zmianą klimatu oraz 

przyspieszenie transformacji energetyki 

przez zastosowanie środków takich jak 

udział w dochodach z systemu handlu 

emisjami; 

 

walka o ochronę środowiska poprzez  
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wkład oparty na ilości opakowań z 

tworzyw sztucznych niepoddanych 

recyklingowi; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/9 

Poprawka  9 

André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Wstępne sprawozdanie okresowe w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 

– stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

42. wyraża zdecydowane poparcie dla 

zniesienia wszelkich rabatów oraz innych 

mechanizmów korekcyjnych, czemu 

powinno towarzyszyć ustalenie w razie 

potrzeby ograniczonego okresu ich 

stopniowego wycofywania; 

42. zdecydowanie odrzuca zniesienie 

wszystkich rabatów oraz innych 

mechanizmów korekcyjnych w przypadku 

wszystkich płatników netto, takich jak 

Holandia; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/10 

Poprawka  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Wstępne sprawozdanie okresowe w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 

– stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

43. nalega na wprowadzenie innych 

dochodów, które powinny stanowić 

dodatkowe dochody dla budżetu UE, ale 

nie powinny pociągać za sobą 

odpowiedniego zmniejszenia wkładów 

opartych na DNB: 

43. przypomina, że państwa 

członkowskie odpowiadają za politykę 

fiskalną oraz podkreśla, iż prawo poboru 

podatków leży u podstaw suwerenności 

państw członkowskich; podkreśla zatem, 

że żaden organ europejski nie jest 

uprawniony do poboru podatków w 

imieniu podatników krajowych; 

– grzywny płacone przez firmy za 

łamanie przepisów UE lub grzywny 

za opóźnione wniesienie wkładu;  

 

– wpływy z grzywien nakładanych 

przez Trybunał Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej, w tym kwoty 

ryczałtowe i kary pieniężne 

nakładane na państwa 

członkowskie w wyniku 

postępowań o naruszenie; 

 

Or. en 

 

 


