
 

AM\1168676PL.docx  PE624.234v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

8.11.2018 A8-0358/81 

Poprawka  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Ángela Vallina, Emmanuel Maurel 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Rozdział 49 – zmiana 15 a (nowa) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 1 – artykuł 2 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeżeli konieczne jest uruchomienie 

gwarancji w odniesieniu do pomocy 

finansowej na rzecz państw 

członkowskich zatwierdzonej zgodnie 

z  1] rozporządzenia UE nr 

[xxx/201x] r. („rozporządzenie 

finansowe”), niezbędną kwotę należy 

uruchomić poza pułapami określonymi w 

WRF. 

skreśla się 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/82 

Poprawka  82 

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

Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 – zmiana 17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 1 – artykuł 3 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W każdym roku w okresie objętym 

WRF obowiązuje zasada, że wymagana 

łączna kwota środków na płatności, po 

rocznym dostosowaniu i z uwzględnieniem 

wszelkich innych dostosowań i rewizji, jak 

również zastosowania art. 2 ust. 2 i 3, nie 

może skutkować taką stawką poboru 

zasobów własnych, która przekraczałaby 

pułap zasobów własnych określony 

zgodnie z obowiązującą decyzją Rady 

w sprawie systemu zasobów własnych Unii 

Europejskiej przyjętą zgodnie z art. 311 

akapit trzeci TFUE (decyzja w sprawie 

zasobów własnych). 

4. W każdym roku w okresie objętym 

WRF obowiązuje zasada, że wymagana 

łączna kwota środków na płatności, po 

rocznym dostosowaniu i z uwzględnieniem 

wszelkich innych dostosowań i rewizji, jak 

również zastosowania art. 2 ust. 2 i 3, nie 

może skutkować taką stawką poboru 

zasobów własnych, która przekraczałaby 

pułap zasobów własnych określony 

zgodnie z obowiązującą decyzją Rady 

w sprawie systemu zasobów własnych Unii 

Europejskiej przyjętą zgodnie z art. 311 

akapit trzeci TFUE (decyzja w sprawie 

zasobów własnych), oprócz przypadków 

wyjątkowych, które muszą zostać 

omówione przez Radę. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/83 

Poprawka  83 

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

Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 – zmiana 18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 2 – artykuł 3 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W razie potrzeby pułapy określone 

w WRF obniża się, aby zapewnić 

przestrzeganie pułapu zasobów własnych 

określonego zgodnie z obowiązującą 

decyzją w sprawie zasobów własnych. 

5. W razie potrzeby pułapy określone 

w WRF obniża się, aby zapewnić 

przestrzeganie pułapu zasobów własnych 

określonego zgodnie z obowiązującą 

decyzją w sprawie zasobów własnych, 

oprócz przypadków wyjątkowych, które 

muszą zostać omówione przez Radę. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/84 

Poprawka  84 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 – zmiana 19 a (nowa) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 2 – artykuł 6 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Łączny wynik netto dostosowań, 

o których mowa w ust. 2, niezależnie od 

tego czy będzie on dodatni, czy ujemny, 

nie może przekroczyć 4 mld EUR. 

3. Łączny wynik netto dostosowań, 

o których mowa w ust. 2, jeżeli będzie 

ujemny, nie może przekroczyć 4 mld EUR. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/85 

Poprawka  85 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 – zmiana 21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 2 – artykuł 7  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W razie zniesienia, zgodnie 

z odpowiednimi aktami podstawowymi, 

środków zawieszających zobowiązania 

budżetowe dotyczące funduszy Unii 

w kontekście środków związanych 

z należytym zarządzaniem gospodarczym 

lub z ochroną budżetu Unii w przypadku 

uogólnionych braków w zakresie 

praworządności w państwach 

członkowskich, kwoty odpowiadające 

zawieszonym zobowiązaniom zostają 

przeniesione na kolejne lata, 

a odpowiednie pułapy WRF zostają 

odpowiednio dostosowane.  

Zawieszone zobowiązania z roku n nie 

mogą zostać ponownie zapisanie 

w budżecie później niż w roku n+2. 

skreśla się 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/86 

Poprawka  86 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Ángela Vallina 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 – zmiana 21 a (nowa) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 2 – artykuł 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku przyjęcia po dniu 1 stycznia 

2021 r. nowych zasad lub programów 

w ramach zarządzania dzielonego 

odnoszących się do funduszy 

strukturalnych, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego, Funduszu Azylu i Migracji, 

Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

oraz instrumentu na rzecz zarządzania 

granicami i wiz w ramach Funduszu 

Zintegrowanego Zarządzania Granicami, 

kwoty odpowiadające środkom 

przydzielonym, ale niewykorzystanym 

w 2021 r., przenosi się w równych 

częściach na lata 2022–2025, dostosowując 

odpowiednio stosowne pułapy WRF. 

W przypadku przyjęcia po dniu 1 stycznia 

2021 r. nowych zasad lub programów 

w ramach zarządzania dzielonego 

odnoszących się do funduszy 

strukturalnych, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz Funduszu Azylu 

i Migracji, kwoty odpowiadające środkom 

przydzielonym, ale niewykorzystanym 

w 2021 r., przenosi się w równych 

częściach na lata 2022–2025, dostosowując 

odpowiednio stosowne pułapy WRF. 

Or. pt 

(...) 
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8.11.2018 A8-0358/87 

Poprawka  87 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

2018/0166R(APP) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 – zmiana 22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 3 – artykuł 10 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Środki Funduszu Solidarności Unii 

Europejskiej, którego cele i zakres zostały 

określone w rozporządzeniu Rady (WE) 

nr 2012/2002, nie mogą przekroczyć 

maksymalnej rocznej kwoty 600 mln EUR 

(w cenach z 2018 r.). W dniu 1 

października każdego roku co najmniej 

jedna czwarta tej rocznej kwoty powinna 

pozostać dostępna na zaspokojenie potrzeb, 

które mogą powstać do końca roku. Część 

rocznej kwoty, która nie została 

wykorzystana w roku n, może zostać 

wykorzystana do roku n+1. W pierwszej 

kolejności wykorzystuje się część rocznej 

kwoty wynikającą z roku poprzedniego. Ta 

część rocznej kwoty z roku n, która nie 

zostanie wykorzystana w roku n+1, 

wygasa. 

1. Środki Funduszu Solidarności Unii 

Europejskiej, którego cele i zakres zostały 

określone w rozporządzeniu Rady (WE) 

nr 2012/2002, oprócz przypadków 

wyjątkowych, które muszą zostać 

omówione przez Radę, nie mogą 

przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 

1800 mln EUR (w cenach z 2018 r.). 

W dniu 1 października każdego roku co 

najmniej jedna czwarta tej rocznej kwoty 

powinna pozostać dostępna na 

zaspokojenie potrzeb, które mogą powstać 

do końca roku. Część rocznej kwoty, która 

nie została wykorzystana w roku n, może 

zostać wykorzystana do roku n+1. 

W pierwszej kolejności wykorzystuje się 

część rocznej kwoty wynikającą z roku 

poprzedniego. Ta część rocznej kwoty 

z roku n, która nie zostanie wykorzystana 

w roku n+1, wygasa. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/88 

Poprawka  88 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 – zmiana 24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 3 – artykuł 11 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Roczną kwotę rezerwy ustala się 

na 600 mln EUR (w cenach z 2018 r.) 

i zgodnie z rozporządzeniem finansowym 

można ją wykorzystywać do roku n+1. 

Rezerwa ta zostaje zapisana w budżecie 

ogólnym Unii jako rezerwa. W pierwszej 

kolejności wykorzystuje się część rocznej 

kwoty wynikającą z roku poprzedniego. Ta 

część rocznej kwoty z roku n, która nie 

zostanie wykorzystana w roku n+1, 

wygasa. 

2. Roczną kwotę rezerwy ustala się 

na 1800 mln EUR (w cenach z 2018 r.) 

i zgodnie z rozporządzeniem finansowym 

można ją wykorzystywać do roku n+1. 

Rezerwa ta zostaje zapisana w budżecie 

ogólnym Unii jako rezerwa. W pierwszej 

kolejności wykorzystuje się część rocznej 

kwoty wynikającą z roku poprzedniego. Ta 

część rocznej kwoty z roku n, która nie 

zostanie wykorzystana w roku n+1, 

wygasa. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/89 

Poprawka  89 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Emmanuel Maurel 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 – zmiana 29 a (nowa) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 3 – artykuł 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

Artykuł 13a  

Program wsparcia na rzecz opuszczenia 

strefy euro 

 1. Należy wprowadzić program 

wsparcia na rzecz opuszczenia strefy euro 

dla państw członkowskich, które 

dobrowolnie decydują się na opuszczenie 

tej strefy. 

2. Program musi przewidywać – 

oprócz odszkodowania za szkody 

spowodowane przystąpieniem do wspólnej 

waluty i członkostwem w strefie euro – 

pomoc finansową na rzecz przywrócenia 

waluty krajowej, zapewniając 

zapobieganie wszelkim zakłóceniom 

procedury i wspierając szybką 

normalizację sytuacji gospodarczej i 

finansowej, dywersyfikację stosunków 

handlowych oraz szybkie i pełne 

wykorzystanie możliwości wynikających z 

nowej sytuacji walutowej. 

Or. pt 
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