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8.11.2018 A8-0358/23 

Poprawka  23 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 

Umocowanie 9 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając zbiorowe 

zobowiązanie UE do realizacji celu, jakim 

jest przeznaczanie 0,7% DNB na oficjalną 

pomoc rozwojową w czasie 

obowiązywaniu programu działań na 

okres po 2015 r., 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/24 

Poprawka  24 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 

Motyw G a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ga. mając na uwadze, że 

uwzględnianie aspektu płci „we 

wszystkich […] działaniach”, w tym przy 

sporządzaniu budżetu, pozostaje 

obowiązkiem prawnym Unii wynikającym 

bezpośrednio z art. 8 TFUE;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/25 

Poprawka  25 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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. 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, i 

jednocześnie podkreśla pilną potrzebę 

przeprowadzenia reform, aby poprawić 

wkład tych strategii w realizację celów 

społecznych Unii i celów w zakresie 

zrównoważoności; 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; 

Or. en 



 

AM\1168608PL.docx  PE624.234v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

8.11.2018 A8-0358/26 

Poprawka  26 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 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 sprzyjającej integracji 

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 sprzyjającej integracji 
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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 %;  

społecznej; podkreśla, że aby wypełnić 

zobowiązania wynikające z porozumienia 

paryskiego, wkład UE w realizację celów 

klimatycznych powinien osiągnąć poziom 

co najmniej 30% wydatków na te cele w 

wieloletnich ramach finansowych na lata 

2021–2027 oraz jak najszybciej, najpóźniej 

do 2027 r., poziom 40%; domaga się 

wykluczenia w wieloletnich ramach 

finansowych na lata 2021–2027 

wszelkiego bezpośredniego lub 

pośredniego wsparcia na rzecz paliw 

kopalnych oraz infrastruktury lub 

technologii związanej z paliwami 

kopalnymi, czy to w UE, czy też poza jej 

granicami; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/27 

Poprawka  27 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  5a. ponadto podkreśla, że UE powinna 

przestrzegać swoich zobowiązań 

międzynarodowych i zaprzestać 

subwencjonowania wydatków, które są 

szkodliwe dla klimatu; wzywa Komisję do 

zaprzestania w kolejnych wieloletnich 

ramach finansowych bezpośrednich 

wydatków z budżetu UE związanych z 

energią jądrową, paliwami kopalnymi, 

asfaltem i obronnością;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/28 

Poprawka  28 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 5 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  5b. zwraca uwagę na niewypełnione 

międzynarodowe zobowiązania UE w 

zakresie zwiększenia do 2030 r. oficjalnej 

pomocy rozwojowej do 0,7% DNB, w tym 

przeznaczania 20% tej kwoty na rozwój 

społeczny i włączenie społeczne, oraz 

przeznaczania 0,2% DNB dla krajów 

najsłabiej rozwiniętych, a także do 

zapewnienia nowego, dodatkowego 

finansowania z myślą o działaniach 

dotyczących klimatu w krajach 

rozwijających się; zaznacza, że 

zobowiązania te należy odpowiednio 

uwzględnić w wieloletnich ramach 

finansowych na lata 2021–2027;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/29 

Poprawka  29 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. dlatego oczekuje, że wieloletnie 

ramy finansowe będą stanowić ważny 

punkt w programie politycznym Rady i 

ubolewa, że jak dotąd nie widać istotnych 

postępów; uważa, że regularne posiedzenia 

kolejnych prezydencji Rady i zespołu 

negocjacyjnego Parlamentu należy 

odbywać częściej, aby przygotować się do 

oficjalnych negocjacji; oczekuje, że przed 

wyborami do Parlamentu Europejskiego 

w 2019 r. zostanie osiągnięte rozsądne 

porozumienie, aby uniknąć poważnych 

komplikacji przy uruchamianiu nowych 

programów z powodu opóźnionego 

przyjęcia ram finansowych, jak to 

zdarzało się wcześniej; podkreśla, że taki 

harmonogram umożliwi nowo wybranemu 

Parlamentowi Europejskiemu 

skorygowanie wieloletnich ram 

finansowych na lata 2021–2027 w trakcie 

obowiązkowej rewizji śródokresowej;  

10. dlatego oczekuje, że wieloletnie 

ramy finansowe będą stanowić ważny 

punkt w programie politycznym Rady i 

ubolewa, że jak dotąd nie widać istotnych 

postępów; uważa, że regularne posiedzenia 

kolejnych prezydencji Rady i zespołu 

negocjacyjnego Parlamentu należy 

odbywać częściej, aby przygotować się do 

oficjalnych negocjacji; wyraża gotowość 

do jak najszybszego podjęcia 

kompleksowych negocjacji z Radą, aby 

uniknąć poważnych komplikacji przy 

uruchamianiu nowych programów; uważa 

jednak, że z powodów związanych z 

demokracją rozporządzenie w sprawie 

wieloletnich ram finansowych należałoby 

przyjąć po wyborach europejskich; jest 

ponadto przekonany, że nowe programy 

UE na lata 2021–2027 powinny zostać 

formalnie przyjęte przez nowo wybrany 

Parlament; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/30 

Poprawka  30 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. zamierza zabezpieczyć 

wystarczający poziom finansowania na 

podstawie wniosku Komisji dotyczącego 

działu 4 „Migracja i zarządzanie 

granicami” oraz działu 5 „Bezpieczeństwo 

i obrona”, w tym w zakresie reagowania 

kryzysowego; ponownie potwierdza swoje 

ugruntowane stanowisko, że dodatkowe 

priorytety polityczne należy powiązać z 

dodatkowymi środkami finansowymi, aby 

nie podważać istniejących strategii 

politycznych i realizowanych programów 

oraz ich finansowania w nowych 

wieloletnich ramach finansowych;  

18. zamierza zabezpieczyć 

wystarczający poziom finansowania na 

podstawie wniosku Komisji dotyczącego 

działu 4 „Migracja i zarządzanie 

granicami”; ponownie potwierdza swoje 

ugruntowane stanowisko, że dodatkowe 

priorytety polityczne należy powiązać z 

dodatkowymi środkami finansowymi, aby 

nie podważać istniejących strategii 

politycznych i realizowanych programów 

oraz ich finansowania w nowych 

wieloletnich ramach finansowych; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/31 

Poprawka  31 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 18 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  18a. zdecydowanie popiera środki takie 

jak wspólne pozyskiwanie i 

wykorzystywanie zdolności wojskowych 

oraz mechanizmy regulacyjne 

umożliwiające przezwyciężanie licznych 

problemów strukturalnych w sektorze 

obrony, które utrudniają współpracę 

między państwami członkowskimi oraz 

uniemożliwiają wzmocnienie zdolności 

wojskowych z myślą o operacjach 

prowadzonych w ramach wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony; uważa, że 

zamiast przeznaczać środki z budżetu UE 

na obronę, Komisja powinna skupić się na 

pomocy państwom członkowskim, aby 

mogły one wyraźnie poprawić wydajność 

sektora, który już teraz pochłania ok. 200 

mld EUR;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/32 

Poprawka  32 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 18 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  18b. głęboko ubolewa, że w porównaniu 

z bieżącym okresem finansowania w 

kolejnych wieloletnich ramach 

finansowych znacznie obniżono środki 

przeznaczone na zapobieganie konfliktom 

cywilnym i budowanie pokoju; apeluje do 

Rady i Komisji o zrewidowanie tego 

stanowiska oraz o potrojenie inwestycji w 

zakresie zapobiegania konfliktom 

cywilnym;  

Or. en 

 

 


