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8.11.2018 A8-0358/11 

Poprawka  11 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(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 

umożliwiać podejmowanie skutecznych 

działań i zaspokajanie pojawiających się 

potrzeb, sprostanie dodatkowym 

wyzwaniom, podejmowanie nowych 

zobowiązań międzynarodowych oraz 

osiągnięcie tych priorytetów i celów 

politycznych, które stanowią rzeczywistą 

wartość dodaną dla obywateli UE; 

podkreśla potrzebę dokonania przeglądu 

wydatków, aby przedstawić ich 

wszechstronną i trafną ocenę z zamiarem 

wykazania rzeczywistej wartości dodanej 

każdego programu oraz o sporządzeniu 

rzetelnego i zoptymalizowanego budżetu 

UE na kolejne siedem lat z wyłączną 

korzyścią dla obywateli;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/12 

Poprawka  12 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(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. przyjmuje do wiadomości 

propozycję Komisji dotyczącą ogólnego 

poziomu następnych wieloletnich ram 

finansowych ustalonego na 1,08 % DNB 

UE-27 (1,11 % po włączeniu 

Europejskiego Funduszu Rozwoju); 

uważa, że propozycja ta może umożliwić 

Unii wywiązanie się z jej zobowiązań 

politycznych i podjęcie stojących przed nią 

istotnych wyzwań; przypomina w tym 

kontekście o potrzebie dokonania 

przeglądu wydatków z budżetu UE, 

zwłaszcza wydatków administracyjnych, w 

celu zmniejszenia wkładów państw 

członkowskich i zadbania o to, by wydatki 

z budżetu UE były dokonywane wyłącznie 

i faktycznie z myślą o potrzebach 

obywateli UE; 

Or. en 



 

AM\1168607PL.docx  PE624.234v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

8.11.2018 A8-0358/13 

Poprawka  13 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. ponadto wyraża sprzeciw wobec 

wszelkich obniżek środków 

przeznaczonych na długofalowe strategie 

polityczne UE zapisane w traktatach, takie 

jak polityka spójności oraz wspólna 

polityka rolna i polityka rybołówstwa; 

sprzeciwia się w szczególności radykalnym 

cięciom, które będą miały negatywny 

wpływ na istotę tych strategii politycznych 

i na ich cele, np. cięciom 

zaproponowanym w odniesieniu do 

Funduszu Spójności lub Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich; kwestionuje w tym 

kontekście zasadność propozycji 

dotyczącej obniżenia środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Plus, choć rozszerzono jego zakres i 

włączono doń cztery istniejące programy 

społeczne, zwłaszcza inicjatywę na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych; 

4. sprzeciwia się zmniejszeniu 

środków zaproponowanemu przez Komisję 

dotyczącemu pewnej liczby kluczowych 

strategii politycznych UE, takich jak 

wspólna polityka rolna (WPR); sprzeciwia 

się w szczególności radykalnym cięciom, 

które będą miały negatywny wpływ na 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich; 
kwestionuje w tym kontekście zasadność 

propozycji zmniejszenia środków na 

Europejski Fundusz Społeczny, choć 

rozszerzono jego zakres i włączono do 

niego inicjatywę na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych; apeluje zatem o 

zwiększenie środków na Europejski 

Fundusz Społeczny Plus (EFS+) w 

porównaniu z propozycją Komisji, gdyż 

być może podwyżka ta umożliwi państwom 

członkowskim wprowadzenie systemów 

minimalnego dochodu z korzyścią dla 

obywateli UE żyjących w ubóstwie;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/14 

Poprawka  14 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  8a. przypomina o potrzebie stworzenia 

nowych WRF charakteryzujących się 

rzeczywistą wartością dodaną dla 

obywateli UE, które nie będą stanowić 

dodatkowego obciążenia względem 

wkładów państw członkowskich; 

podkreśla potrzebę obowiązkowego 

przeglądu wydatków, aby poczynić 

oszczędności wszędzie tam, gdzie to 

możliwe; uważa, że krajowe wkłady 

państw członkowskich należy odliczać 

przy obliczaniu poziomu deficytu 

krajowego;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/15 

Poprawka  15 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(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. z zadowoleniem przyjmuje 

propozycję Komisji dotyczącą poziomu 

finansowania niektórych programów 

ujętych w wieloletnich ramach 

finansowych na lata 2021–2027, ale 

podkreśla potrzebę zapewnienia 

odpowiedniego poziomu finansowania 

kluczowych strategii politycznych UE, 

takich jak wspólna polityka rolna (WPR) i 

EFS+; uważa, że można stworzyć ambitne 

i realistyczne nowe wieloletnie ramy 

finansowe bez zwracania się o większy 

wkład do państw członkowskich; uważa, 

że krajowe wkłady państw członkowskich 

należy odliczać przy obliczaniu poziomu 

deficytu krajowego; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/16 

Poprawka  16 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 – podpunkt iii a(nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (iiia) podkreśla potrzebę rozszerzenia 

zakresu instrumentu „Łącząc Europę” w 

celu uwzględnienia w nim programów 

wydatków na bezpieczeństwo, ochronę, 

monitorowanie i konserwację sieci 

infrastruktury; przypomina, że ocena 

projektów infrastrukturalnych 

finansowanych w ramach instrumentu 

„Łącząc Europę” powinna uwzględniać 

czynniki społeczne, gospodarcze i 

środowiskowe, w szczególności w 

odniesieniu do skutków, jakie przynoszą 

one dla lokalnych społeczności, aby 

stwierdzić, czy stanowią one dla obywateli 

UE prawdziwą wartość dodaną; 

Or. en 



 

<PathFdR>AM\1168607PL.docx</PathFdR> PE<NoPE>624.234</NoPE><Version>v01-00</Version> 

 

8.11.2018 A8-0358/17 

Poprawka  17 

Laura Agea, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 – podpunkt ix a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (ixa) apeluje z zamiarem wydania 

bezwzględnej walki ubóstwu o zwiększenie 

poziomu środków na Europejski Fundusz 

Społeczny w porównaniu z propozycją 

Komisji, aby umożliwić państwom 

członkowskim wprowadzenie systemów 

minimalnego dochodu z korzyścią dla 

obywateli UE żyjących w ubóstwie;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/18 

Poprawka  18 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 – podpunkt xvi 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(xvi) utrzymanie finansowania wspólnej 

polityki rolnej w UE-27 na poziomie 

budżetu na lata 2014–2020 w ujęciu 

realnym przy jednoczesnym ujęciu w 

budżecie początkowej kwoty rezerwy 

rolnej; 

(xvi) utrzymanie finansowania wspólnej 

polityki rolnej w UE-27 na poziomie 

budżetu na lata 2014–2020 w ujęciu 

realnym przy jednoczesnym ujęciu w 

budżecie początkowej kwoty rezerwy 

rolnej, przypominając o znaczeniu WPR 

jako kluczowej polityki zarówno dla 

gospodarki UE, jak i przede wszystkim dla 

rolników w UE; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/19 

Poprawka  19 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 – podpunkt xxi 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(xxi) przywrócenie co najmniej poziomu 

z 2020 r. dla wszystkich agencji, przy 

jednoczesnej obronie wyższego poziomu 

zaproponowanego przez Komisję, w tym 

dla agencji, którym przyznano nowe 

kompetencje i obowiązki, oraz wezwanie 

do przyjęcia kompleksowego podejścia do 

finansowania z opłat; 

(xxi) jest sceptyczny wobec propozycji 

Komisji dotyczącej poziomu środków dla 

agencji; zwraca się w tym kontekście o 

przeprowadzenie dokładnego przeglądu 

wydatków z zamiarem połączenia agencji 

o podobnych zadaniach i ograniczenia 

związanych z nimi wydatków;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/20 

Poprawka  20 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 – podpunkt xxiii a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (xxiiia) wyraża ubolewanie z powodu 

pogarszającej się sytuacji w zakresie praw 

człowieka i podstawowych wolności w 

Turcji oraz wzywa do zaprzestania 

udzielania temu krajowi pomocy 

przedakcesyjnej; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/21 

Poprawka  21 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(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. wzywa do całkowitego 

przekształcenia europejskiej administracji 

publicznej, zważywszy na to, że wszystkie 

wydatki administracyjne związane z 

instytucjami UE powinny zostać w jak 

największym stopniu ograniczone, aby 

poczynić oszczędności i uniknąć 

marnotrawienia pieniędzy podatników; 

zauważa, że w trakcie obowiązywania 

obecnych wieloletnich ram finansowych 

instytucje UE zredukowały liczbę 

pracowników o 5 %, i uważa, że w imię 

oszczędności mogą być możliwe dalsze 

redukcje;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/22 

Poprawka  22 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

37. pochwala w tym kontekście, jako 

ważny krok w kierunku ambitniejszej 

reformy, pakiet wniosków Komisji 

przyjętych w dniu 2 maja 2018 r. w 

sprawie nowego systemu zasobów 

własnych; zwraca się do Komisji o 

uwzględnienie opinii Europejskiego 

Trybunału Obrachunkowego nr 5/2018 

dotyczącej wniosku Komisji w sprawie 

nowego systemu zasobów własnych Unii 

Europejskiej, w której podkreślono, że 

konieczne jest lepsze obliczanie i dalsze 

uproszczenie systemu; 

37. uznaje, że pakiet wniosków 

Komisji przyjętych w dniu 2 maja 2018 r. 

w sprawie nowego systemu zasobów 

własnych może stanowić ważny krok w 

kierunku ambitniejszej reformy; zwraca 

się do Komisji o uwzględnienie opinii 

Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego nr 5/2018 dotyczącej 

wniosku Komisji w sprawie nowego 

systemu zasobów własnych Unii 

Europejskiej, w której podkreślono, że 

konieczne jest lepsze obliczanie i dalsze 

uproszczenie systemu; przypomina w tym 

kontekście, że proponowany system 

zasobów własnych nie powinien zwiększać 

ogólnego obciążenia podatkowego 

spoczywającego na unijnych podatnikach 

i powinien doprowadzić do 

proporcjonalnego zmniejszenia wkładu 

państw członkowskich do budżetu UE; 

Or. en 

 

 


