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8.11.2018 A8-0358/78 

Poprawka  78 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 – zmiana 4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Jeżeli konieczne jest uruchomienie 

gwarancji udzielonych w ramach budżetu 

ogólnego Unii w odniesieniu do pomocy 

finansowej na rzecz państw 

członkowskich zatwierdzonej zgodnie 

z  1] rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 

[xxx/201x] r. („rozporządzenie 

finansowe”), niezbędną kwotę należy 

uruchomić poza pułapami środków na 

zobowiązania i środków na płatności 

określonymi w WRF, przestrzegając 

jednocześnie pułapu zasobów własnych. 

skreśla się 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/79 

Poprawka  79 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 – zmiana 7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Następujące instrumenty 

szczególne są niezbędne, by umożliwić 

Unii podejmowanie działań w określonych 

nieprzewidzianych okolicznościach lub aby 

umożliwić finansowanie jasno określonych 

wydatków, których nie można sfinansować 

w ramach pułapów dostępnych dla jednego 

działu lub kilku działów określonych w 

WRF, tak by zapewnić sprawny przebieg 

procedury budżetowej: Europejski Fundusz 

Dostosowania do Globalizacji, Fundusz 

Solidarności Unii Europejskiej, rezerwa na 

pomoc nadzwyczajną, łączny margines na 

zobowiązania („rezerwa Unii”), instrument 

elastyczności i margines na 

nieprzewidziane wydatki. Rezerwa na 

pomoc nadzwyczajną nie ma na celu 

łagodzenia konsekwencji kryzysów 

związanych z rynkiem, które mają wpływ 

na produkcję lub dystrybucję rolną. Należy 

zatem wprowadzić szczegółowy przepis, 

w którym przewidziana będzie możliwość 

zapisania w budżecie poza pułapami 

określonymi w WRF środków na 

zobowiązania i odpowiadających im 

(7) Następujące instrumenty 

szczególne są niezbędne, by umożliwić 

Unii podejmowanie działań w określonych 

nieprzewidzianych okolicznościach lub aby 

umożliwić finansowanie jasno określonych 

wydatków, których nie można sfinansować 

w ramach pułapów dostępnych dla jednego 

działu lub kilku działów określonych w 

WRF, tak by zapewnić sprawny przebieg 

procedury budżetowej: Europejski Fundusz 

Dostosowania do Globalizacji, Fundusz 

Solidarności Unii Europejskiej, rezerwa na 

pomoc nadzwyczajną, łączny margines na 

zobowiązania („rezerwa Unii”), instrument 

elastyczności, program wsparcia na rzecz 

opuszczenia strefy euro i margines na 

nieprzewidziane wydatki. Rezerwa na 

pomoc nadzwyczajną nie ma na celu 

łagodzenia konsekwencji kryzysów 

związanych z rynkiem, które mają wpływ 

na produkcję lub dystrybucję rolną. Należy 

zatem wprowadzić szczegółowy przepis, 

w którym przewidziana będzie możliwość 

zapisania w budżecie poza pułapami 

określonymi w WRF środków na 
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środków na płatności, gdy konieczne 

będzie skorzystanie z instrumentów 

szczególnych. 

zobowiązania i odpowiadających im 

środków na płatności, gdy konieczne 

będzie skorzystanie z instrumentów 

szczególnych. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/80 

Poprawka  80 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 – zmiana 9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Należy określić zasady na wypadek 

innych sytuacji, które mogą wymagać 

dostosowania WRF. Dostosowania te mogą 

być związane z przyjęciem z opóźnieniem 

nowych zasad lub programów objętych 

zarządzaniem dzielonym lub ze środkami 

związanymi z należytym zarządzaniem 

gospodarczym lub ochroną budżetu Unii 

w przypadku uogólnionych braków 

w zakresie praworządności w państwach 

członkowskich, przyjętymi zgodnie 

z odpowiednimi aktami podstawowymi. 

(9) Należy określić zasady na wypadek 

innych sytuacji, które mogą wymagać 

dostosowania WRF. Dostosowania te mogą 

być związane z przyjęciem z opóźnieniem 

nowych zasad lub programów objętych 

zarządzaniem dzielonym. 

Or. pt 

 

 


