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7.2.2019 A8-0043/437

Poprawka 437
Steeve Briois
w imieniu grupy ENF

Sprawozdanie A8-0043/2019
Andrey Novakov
Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przy wdrażaniu funduszy należy 
przestrzegać zasad horyzontalnych, 
o których mowa w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, 
w tym zasad pomocniczości 
i proporcjonalności określonych w art. 5 
TUFE, z uwzględnieniem Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Państwa 
członkowskie powinny również 
przestrzegać zobowiązań wynikających 
z Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych oraz zapewnić 
dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji 
oraz przepisami prawa Unii 
harmonizującymi wymogi w zakresie 
dostępności towarów i usług. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny dążyć do 
wyeliminowania nierówności 
i promowania równości kobiet i mężczyzn, 
oraz do uwzględniania perspektywy płci, 
a także do zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Fundusze nie powinny wspierać 
żadnych działań przyczyniających się do 
jakichkolwiek form segregacji. Cele 
funduszy powinny być osiągane w zgodnie 
z założeniami koncepcyjnymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju oraz unijnym 

(5) Przy wdrażaniu funduszy należy 
przestrzegać zasad horyzontalnych, 
o których mowa w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, 
w tym zasad pomocniczości 
i proporcjonalności określonych w art. 5 
TUFE, z uwzględnieniem Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Państwa 
członkowskie powinny również 
przestrzegać zobowiązań wynikających 
z Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych oraz zapewnić 
dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji 
oraz przepisami prawa Unii 
harmonizującymi wymogi w zakresie 
dostępności towarów i usług. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny dążyć do 
wyeliminowania nierówności 
i promowania równości kobiet i mężczyzn, 
oraz do uwzględniania perspektywy płci, 
a także do zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Fundusze nie powinny wspierać 
żadnych działań przyczyniających się do 
jakichkolwiek form segregacji. Jednak 
wykluczenie przyjmowania i integracji 
nielegalnych migrantów z funduszy 
europejskich nie stanowi dyskryminacji. 
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wspieraniem celu zachowania, ochrony 
i poprawy jakości środowiska naturalnego, 
zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, 
z uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony 
integralności rynku wewnętrznego 
operacje, których beneficjentami są 
przedsiębiorstwa, powinny być zgodne 
z unijnymi zasadami pomocy państwa, 
określonymi w art. 107 i art. 108 TFUE.

Cele funduszy powinny być osiągane 
w zgodnie z założeniami koncepcyjnymi 
dotyczącymi zrównoważonego rozwoju 
oraz unijnym wspieraniem celu 
zachowania, ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego, zgodnie z art. 11 
i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem 
zasady „zanieczyszczający płaci”. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
operacje, których beneficjentami są 
przedsiębiorstwa, powinny być zgodne 
z unijnymi zasadami pomocy państwa, 
określonymi w art. 107 i art. 108 TFUE.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/438

Poprawka 438
Steeve Briois
w imieniu grupy ENF

Sprawozdanie A8-0043/2019
Andrey Novakov
Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Przepisy te, ustanowione 
rozporządzeniem finansowym, określają 
w szczególności procedurę ustanawiania 
i wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród i wykonania 
pośredniego oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
upoważnione do działań finansowych. 
Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 
TFUE dotyczą również ochrony budżetu 
Unii w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
unijnego finansowania.

(6) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Przepisy te, ustanowione 
rozporządzeniem finansowym, określają 
w szczególności procedurę ustanawiania 
i wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród i wykonania 
pośredniego oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
upoważnione do działań finansowych.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/439

Poprawka 439
Steeve Briois
w imieniu grupy ENF

Sprawozdanie A8-0043/2019
Andrey Novakov
Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy dla 
określania krajowych priorytetów 
w zakresie reform oraz monitorowania ich 
realizacji. W celu wspierania tych 
priorytetów państwa członkowskie 
opracowują krajowe wieloletnie strategie 
inwestycyjne. Strategie te powinny być 
przedstawiane wraz z rocznymi krajowymi 
programami reform jako sposób na 
określenie i koordynowanie priorytetowych 
projektów inwestycyjnych, które mają być 
wspierane ze środków krajowych 
i unijnych. Mają również pomóc 
w wykorzystywaniu unijnego finansowania 
w spójny sposób oraz maksymalizowaniu 
wartości dodanej wsparcia finansowego 
otrzymywanego za pośrednictwem 
funduszy, Europejskiego Instrumentu 
Stabilizacji Inwestycji oraz InvestEU

(12) W celu wspierania tych priorytetów 
państwa członkowskie opracowują krajowe 
wieloletnie strategie inwestycyjne. 
Strategie te powinny być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform jako sposób na określenie 
i koordynowanie priorytetowych projektów 
inwestycyjnych, które mają być wspierane 
ze środków krajowych i unijnych. Mają 
również pomóc w wykorzystywaniu 
unijnego finansowania w spójny sposób 
oraz maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego otrzymywanego za 
pośrednictwem funduszy, Europejskiego 
Instrumentu Stabilizacji Inwestycji oraz 
InvestEU

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/440

Poprawka 440
Steeve Briois
w imieniu grupy ENF

Sprawozdanie A8-0043/2019
Andrey Novakov
Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W ramach europejskiego semestru 
wydawane są zalecenia skierowane do 
poszczególnych państw członkowskich, 
aby rozwiązać problem zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej w Unii 
Europejskiej. Włączenie tych zaleceń do 
polityki krajowej nie powinno w żadnym 
wypadku być warunkiem wstępnym 
uzyskania funduszy europejskich, które są 
również w pełni finansowane z wkładów 
państw członkowskich.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/441

Poprawka 441
Steeve Briois
w imieniu grupy ENF

Sprawozdanie A8-0043/2019
Andrey Novakov
Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Celem polityki spójności jest 
zmniejszenie różnic wewnątrz- i 
międzyregionalnych w obrębie Unii za 
pośrednictwem europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych. Karanie 
potencjalnych beneficjentów tylko 
dlatego, że organy krajowe nie spełniałyby 
oczekiwań Komisji pozostaje w całkowitej 
sprzeczności z celami polityki spójności. 
W tym kontekście należy zatem odrzucić 
każdą formę warunkowości 
makroekonomicznej, która daje Komisji 
swobodę uznania w zakresie zawieszenia 
zobowiązań i środków na płatności na 
rzecz państw członkowskich, które nie 
chcą wdrażać reform strukturalnych 
zalecanych w ramach europejskiego 
semestru.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/442

Poprawka 442
Steeve Briois
w imieniu grupy ENF

Sprawozdanie A8-0043/2019
Andrey Novakov
Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Państwa członkowskie powinny 
określić sposób, w jaki stosowne zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyjęte 
zgodnie z art. 121 ust. 2 TFUE i stosowne 
zalecenia Rady przyjęte zgodnie z art. 148 
ust. 4 TFUE („zalecenia dla 
poszczególnych krajów”) uwzględniane są 
w pracach nad dokumentami 
programowymi. W okresie 
programowania 2021–2027 („okres 
programowania”) państwa członkowskie 
powinny regularnie przedstawiać 
komitetowi monitorującemu i Komisji 
postępy w realizacji programów służących 
realizacji zaleceń dla poszczególnych 
krajów. W trakcie przeglądu 
śródokresowego państwa członkowskie 
powinny między innymi rozważyć 
ewentualną konieczność zmiany 
programu w celu uwzględnienia 
odpowiednich zaleceń dla poszczególnych 
krajów przyjętych lub zmienionych od 
początku okresu programowania.

skreśla się

Or. en


