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19.10.2017 B8-0565/12 

Poprawka  12 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

w imieniu Komisji Budżetowej 

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. jest przekonany, że debata na temat 

przyszłego finansowania Unii Europejskiej 

nie może odbyć się bez uwzględnienia 

wniosków płynących z poprzednich 

wieloletnich ram finansowych (WRF), a w 

szczególności WRF na lata 2014–2020; 

wskazuje na poważne wady obecnych 

WRF, które zostały napięte do granic 

wytrzymałości, aby zapewnić Unii środki 

niezbędne do stawienia czoła poważnym 

kryzysom i nowym wyzwaniom oraz do 

sfinansowania jej nowych priorytetów 

politycznych; podkreśla swoje 

przekonanie, że niski poziom obecnych 

WRF okazał się niewystarczający do 

zaspokojenia rzeczywistych potrzeb i 

ambicji politycznych Unii; 

1. jest przekonany, że debata na temat 

przyszłego finansowania Unii Europejskiej 

nie może odbyć się bez uwzględnienia 

wniosków płynących z poprzednich 

wieloletnich ram finansowych (WRF), a w 

szczególności WRF na lata 2014–2020; 

wskazuje na poważne wady obecnych 

WRF; podkreśla swoje przekonanie, że 

niski poziom obecnych WRF okazał się 

niewystarczający do zażegnania 

głębokiego kryzysu gospodarczego i 

społecznego, który panuje w państwach 

członkowskich od 2007/2008 r.; uważa w 

związku z tym, że w WRF na okres po 

2020 r. udział polityki spójności w 

całkowitym budżecie UE należy znacznie 

zwiększyć, bowiem polityka ta odgrywa 

kluczową rolę w zwalczaniu asymetrii 

między państwami członkowskimi i 

wewnątrz nich; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/13 

Poprawka  13 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

w imieniu Komisji Budżetowej 

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. z zadowoleniem przyjmuje 

przedstawienie przez Komisję dokumentu 

otwierającego debatę na temat przyszłości 

finansów UE; zauważa, że Komisja 

przekłada na język budżetu pięć 

scenariuszy kształtu Unii Europejskiej 

(zaprezentowanych w białej księdze w 

sprawie przyszłości Europy z marca 2017 

r.), uwzględniając przy tym szereg 

podstawowych cech charakterystycznych i 
zasad budżetu UE; zgadza się z 

proponowaną metodyką oraz pozytywnie 

ustosunkowuje się do oświadczenia 
Komisji, że przyszłe WRF muszą być 

podbudowane jasną wizją priorytetów 

Europy; wyraża nadzieję, że przedmiotowy 

dokument nakreśli wyraźne ramy dyskusji 

i otworzy jakże potrzebną debatę 

polityczną na temat kierunku, celu i 

wysokości budżetu UE w świetle 

podstawowych zamierzeń Unii i stojących 

przed nią przyszłych wyzwań; wzywa 

państwa członkowskie, aby konsultowały 

się z obywatelami oraz odgrywały aktywną 

i konstruktywną rolę w określaniu wizji 

przyszłości budżetu UE; 

2. przyjmuje do wiadomości 

przedstawienie przez Komisję dokumentu 

otwierającego debatę na temat przyszłości 

finansów UE; ubolewa jednak nad 

propagandową wymową dokumentu jako 

całości i brakiem krytycznej samooceny w 

kwestii najważniejszych problemów i 
niedociągnięć budżetu UE; przyjmuje do 

wiadomości oświadczenie Komisji, że 

przyszłe WRF muszą być podbudowane 

jasną wizją priorytetów Europy; zwraca 

przy tym uwagę, że Komisja zamierza 

przedstawić WRF na okres po 2020 r., 

które będą zdecydowanie zorientowane na 

pogłębienie neoliberalnej linii politycznej 

UE oraz wzmocnienie jej polityki 

bezpieczeństwa i polityki militarystycznej, 

jak również jej rasistowskiej i 

ksenofobicznej polityki migracyjnej ze 

szkodą dla spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej oraz pokoju i 

solidarności wśród obywateli; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/14 

Poprawka  14 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

w imieniu Komisji Budżetowej 

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. ubolewa jednak, że cztery z pięciu 

zaprezentowanych scenariuszy 

(„Kontynuacja”, „Robić wspólnie mniej”, 

„Niektórzy robią więcej” oraz „Radykalne 

zmiany”) oznaczają faktyczne obniżenie 

unijnych ambicji oraz przewidują 

ograniczenie dwóch długoletnich strategii 

politycznych UE i podstawowych 

elementów projektu europejskiego 

zapisanych w traktatach, tj. wspólnej 

polityki rolnej i polityki spójności; 

podkreśla swoje niezmienne stanowisko, 

że dodatkowe priorytety polityczne 

powinny iść w parze z dodatkowymi 

środkami finansowymi, a nie być 

finansowane z uszczerbkiem dla 

istniejących unijnych strategii 

politycznych; uważa piąty scenariusz 
(„Robić wspólnie znacznie więcej”) za 

pozytywny i konstruktywny punkt wyjścia 

do trwającej dyskusji na temat przyszłości 

finansów UE i, w konsekwencji, 

przyszłego kształtu Unii Europejskiej; 

zachęca Komisję, aby opracowała 

scenariusz, który uwzględnia zalecenia 

Parlamentu i który pozwoliłby reagować 

na obecne i przyszłe wyzwania oraz 

określić nowy zestaw priorytetów; 

3. potępia propozycje zmniejszenia – 

czy to w ujęciu bezwzględnym, czy 

względnym – środków budżetowych na 

politykę spójności; przypomina w związku 

z tym, że w WRF na dwa poprzednie 

okresy (2007–2013 i 2014–2020) linie 

budżetowe na spójność społeczną i 

terytorialną, trwały wzrost gospodarczy i 

zasoby naturalne były przedmiotem 

ostrych cięć; zauważa, że wyraźnie zadaje 

to kłam jakiemukolwiek priorytetowemu 

traktowaniu spójności gospodarczej i 

społecznej czy idei solidarności w UE, 

którym tak szczycą się instytucje unijne; 
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19.10.2017 B8-0565/15 

Poprawka  15 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

w imieniu Komisji Budżetowej 

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. ubolewa, że rozważa się możliwość 

zwiększenia środków budżetowych 

przeznaczonych na militaryzm, prymat 

bezpieczeństwa i zewnętrzną ingerencję, 

czyli polityczną i ideologiczną opcję, która 

nie tylko finansowała i wspierała szereg 

współczesnych konfliktów zbrojnych, lecz 

leży również u podstaw przepływów 

migracyjnych i grabieży zasobów w 

krajach rozwijających się; potępia fakt, że 

w okresie po 2020 r. Komisja zamierza 

przeznaczyć z budżetu unijnego 1,5 mld 

EUR rocznie na Europejski Fundusz 

Obronny, co w połączeniu z wkładami 

państw członkowskich we wspólne 

projekty rozwojowe mogłoby generować 

koszty w dziedzinie obronności i rozwoju 

zdolności rzędu 5,5 EUR rocznie; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/16 

Poprawka  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

w imieniu Komisji Budżetowej 

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3c. zdecydowanie potępia neoliberalną 

narrację przedmiotowego dokumentu 

otwierającego debatę, w którym nie 

przestaje się narzucać obywatelom UE 

modelu neoliberalnego w postaci 

propozycji, by w następnych WRF 

zwiększyć warunkowość 

makroekonomiczną poprzez wzmocnienie 

relacji między wypłatą środków na 

politykę spójności a realizacją reform 

strukturalnych, zarządzaniem 

gospodarczym i europejskim semestrem; 

odrzuca ponadto wszelkie próby 

powiązania wypłaty środków z budżetu UE 

ze stanem praworządności w państwach 

członkowskich; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/17 

Poprawka  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Dimitrios 

Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

w imieniu Komisji Budżetowej 

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3b. odrzuca propozycję zwiększenia 

środków przeznaczonych na finansowanie 

obrony i działań zewnętrznych m.in. przez 

przeniesienie środków z polityki spójności; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/18 

Poprawka  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

w imieniu Komisji Budżetowej 

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3d. ubolewa, że choć pięć scenariuszy 

zawiera różne propozycje co do 

przydzielania środków budżetowych i 

źródła dochodów budżetowych, to 

wszystkie one mają wspólny mianownik: 

przewidują zmniejszenie – czy to w ujęciu 

bezwzględnym, czy względnym – 

wydatków na politykę spójności i 

rolnictwo z korzyścią dla działań 

zewnętrznych, obrony i bezpieczeństwa; 

uważa, że jest to opcja głęboko 

ideologiczna, która jasno pokazuje, komu 

i czemu służy proces kapitalistycznej 

integracji europejskiej; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/19 

Poprawka  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Dimitrios 

Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

w imieniu Komisji Budżetowej 

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 e (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3e apeluje o zniesienie panujących w 

ramach wspólnej polityki rolnej 

nierówności w podziale płatności między 

państwami członkowskimi, ośrodkami 

produkcji i producentami; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/20 

Poprawka  20 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

w imieniu Komisji Budżetowej 

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. przypomina, że zgodnie z art. 311 

TFUE Unia powinna sama zapewnić sobie 

środki niezbędne do osiągnięcia jej celów; 

jest zdania, że niedociągnięcia obecnych 

WRF oraz skala nowych priorytetów, jak 

również skutki wyjścia Zjednoczonego 

Królestwa z Unii pozwalają wyciągnąć ten 

sam wniosek: aby móc reagować na 

przyszłe wyzwania, niezbędne jest 

usunięcie pułapu wydatków wynoszącego 

obecnie 1 % unijnego dochodu 

narodowego brutto (DNB) i tym samym 

znaczne zwiększenie budżetu unijnego; 

dlatego też sprzeciwia się jakiemukolwiek 

nominalnemu obniżeniu wielkości budżetu 

UE w następnych WRF, i w związku z tym 

uważa, że następne WRF powinny być 

ustalone na poziomie co najmniej 1,23 % 

unijnego DNB; opowiada się za 

przedyskutowaniem tej kwestii przez 

państwa członkowskie; 

4. przypomina, że zgodnie z art. 311 

TFUE Unia powinna sama zapewnić sobie 

środki niezbędne do osiągnięcia jej celów; 

jest zdania, że niedociągnięcia obecnych 

WRF oraz skala nowych priorytetów, jak 

również skutki wyjścia Zjednoczonego 

Królestwa z Unii pozwalają wyciągnąć ten 

sam wniosek: aby móc reagować na 

przyszłe wyzwania, niezbędne jest 

usunięcie pułapu wydatków wynoszącego 

obecnie 1 % unijnego dochodu 

narodowego brutto (DNB) i tym samym 

znaczne zwiększenie budżetu unijnego; 

dlatego też sprzeciwia się jakiemukolwiek 

nominalnemu obniżeniu wielkości budżetu 

UE w następnych WRF, i w związku z tym 

uważa, że następne WRF powinny być 

ustalone na poziomie co najmniej 8 % 

unijnego DNB; opowiada się za 

przedyskutowaniem tej kwestii przez 

państwa członkowskie; 

Or. en 



 

AM\1137621PL.docx  PE611.491v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

19.10.2017 B8-0565/21 

Poprawka  21 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

w imieniu Komisji Budżetowej 

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4a. przypomina, że ostatnie wieloletnie 

ramy finansowe (WRF) na okres 2014–

2020 reprezentują mniej niż 1 % dochodu 

narodowego brutto państw członkowskich, 

co stanowi poważną redukcję w 

porównaniu z poprzednimi WRF; apeluje 

w związku z tym o znaczne zwiększenie 

budżetu UE, który w następnych WRF 

powinien zostać co najmniej podwojony, 

oraz o budżet stworzony ze składek państw 

członkowskich opartych na dochodzie 

narodowym brutto, w celu utrzymania i 

wzmocnienia solidarności składkowej; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/22 

Poprawka  22 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

w imieniu Komisji Budżetowej 

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. z żalem zauważa, że budżet UE jest 

zasilany głównie ze składek państw 

członkowskich wyliczanych na podstawie 

DNB zamiast, jak przewidują traktaty UE, 

z faktycznych środków własnych; 

podkreśla swoje zaangażowanie w 

gruntowną reformę systemu środków 

własnych UE, opartą na zasadach 

prostoty, sprawiedliwości i przejrzystości 

oraz zgodną z zaleceniami Grupy 

Wysokiego Szczebla ds. Środków 

Własnych; podkreśla, że każdy system 

tego rodzaju powinien zawierać 

zbilansowany koszyk nowych unijnych 

środków własnych zaprojektowanych tak, 

by wspierać cele polityki UE, oraz że 

system ten należy wprowadzać stopniowo, 

dążąc do zapewnienia sprawiedliwszych i 

stabilniejszych finansów UE; zwraca 

ponadto uwagę na fakt, że wystąpienie 

Zjednoczonego Królestwa z Unii stanowi 

dobrą okazję do zniesienia wszelkich 

rabatów; oczekuje, że Komisja przedłoży 

ambitne wnioski ustawodawcze mające 

doprowadzić do powyższego celu oraz 

wskazuje, że zarówno wydatki, jak i 

przychody w nowych WRF będą 

traktowane jako pojedynczy pakiet w 

nadchodzących negocjacjach; 

5. podkreśla, że żaden system 

zasobów własnych UE nie może podważać 

i zastępować zasady solidarności 

składkowej; zwraca ponadto uwagę na 

fakt, że wystąpienie Zjednoczonego 

Królestwa z Unii stanowi dobrą okazję do 

zniesienia wszelkich rabatów; oczekuje, że 

Komisja przedłoży wnioski ustawodawcze 

mające doprowadzić do powyższego celu, 

oraz wskazuje, że zarówno wydatki, jak i 

przychody w nowych WRF będą 

traktowane jako pojedynczy pakiet w 

nadchodzących negocjacjach; 
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19.10.2017 B8-0565/23 

Poprawka  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

w imieniu Komisji Budżetowej 

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. z zadowoleniem odnotowuje, że 

Komisja zamierza zaprojektować przyszły 

budżet UE, przyjmując za podstawę 

zasady unijnej wartości dodanej, z 

naciskiem na wyniki, odpowiedzialność i 

większą elastyczność w stabilnych ramach 

oraz według uproszczonych reguł, co 

przedstawiono w dokumencie 

otwierającym debatę; 

skreśla się 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/24 

Poprawka  24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, 

Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

w imieniu Komisji Budżetowej 

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. uważa, że UE powinna zmierzać w 

kierunku unii fiskalnej opartej na modelu 

progresywnej solidarności pod kontrolą 

Parlamentu i że z punktu widzenia 

dochodów powinna zwiększyć zdolność 

fiskalną dzięki zmianie systemu 

podatkowego, co oznaczałoby zniesienie 

wszystkich ustanowionych dotychczas 

rabatów; jest zdania, że wkład 

poszczególnych gospodarek UE powinien 

zależeć od ich znaczenia gospodarczego i 

poziomu dochodu na mieszkańca; 

zauważa, że wprowadzenie modelu 

solidarności wymaga harmonizacji na 

poziomie UE podatku od osób prawnych 

pod względem podstawy opodatkowania 

pozwalającej ustalić minimalną efektywną 

stawkę podatkową oraz ujednolicenia 

systemu obliczania zysku przez nałożenie 

na korporacje transnarodowe obowiązku 

zgłaszania wszystkich dochodów, 

przynajmniej uzyskanych na terenie UE; 

uważa, że potrzebne są też nowe dane 

podatkowe, jak i np. podatek od emisji 

gazów cieplarnianych, a także 

zastosowanie podatku od transakcji 

finansowych, który zapobiegałby 

mechanizmom spekulacji i zachowaniom 

finansowym mogącym wywołać ryzyko 
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systemowe, co wiązałoby się również z 

izolacją rajów podatkowych i zakazaniem 

lub karaniem transakcji z nieuczciwymi 

lub niechętnymi współpracy 

jurysdykcjami podatkowymi. 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/25 

Poprawka  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

w imieniu Komisji Budżetowej 

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. przyznaje, że poszukiwanie 

europejskiej wartości dodanej to 

podstawowa kwestia do rozwiązania oraz 

zgadza się, że budżet unijny powinien 

służyć między innymi jako narzędzie do 

osiągnięcia celów traktatów i zapewnienia 

europejskich dóbr publicznych; zwraca 

jednak uwagę na złożony charakter 

pojęcia europejskiej wartości dodanej i 

jego liczne interpretacje oraz ostrzega 

przed próbami wykorzystania definicji tej 

wartości do kwestionowania znaczenia 

strategii politycznych i programów UE na 

podstawie czysto ilościowych lub 

krótkoterminowych względów 

gospodarczych; uważa, że istnieje wyraźna 

wartość dodana, w przypadku gdy 

działania na szczeblu europejskim: 

– wykraczają poza możliwości działań 

krajowych, regionalnych lub lokalnych 

(efekt mnożnikowy);  

– zachęcają do działań na poziomie 

krajowym, regionalnym lub lokalnym, 

aby osiągnąć cele Traktatu UE, które w 

przeciwnym razie nie zostałyby 

zrealizowane; 

– wspierają działania, które mogą być 

finansowane wyłącznie dzięki łączeniu 

9. przyznaje, że budżet unijny 

powinien promować inwestycje publiczne 

przez wspieranie sektorów produkcyjnych 

i strategicznych (w tym ich modernizacji i 

zrównoważoności), tworzenia miejsc 

pracy, walki z ubóstwem, wykluczeniem 

społecznym i nierównością, ochrony 

środowiska i pełnego wykorzystania 

potencjału każdego kraju i regionu oraz 

przez utrzymywanie stosunków 

zewnętrznych opartych na solidarności, 

współpracy, wzajemnym szacunku i 
pokoju; 
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zasobów na poziomie UE ze względu na 

bardzo wysokie potrzeby finansowe; 

lub 

– przyczyniają się do tworzenia i 

wspierania pokoju i stabilności w 

sąsiedztwie UE i poza nim; 

zachęca Komisję do dalszego rozwijania 

koncepcji europejskiej wartości dodanej z 

uwzględnieniem specyfiki terytorialnej; 

zwraca się do Komisji, aby w tym celu 

zaproponowała odpowiednie wskaźniki 

skuteczności działania; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/26 

Poprawka  26 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

w imieniu Komisji Budżetowej 

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. stwierdza, że Europejski Fundusz 

na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) 

okazał się niezdolny do wystarczającego 

pobudzenia inwestycji w odpowiednich 

obszarach działalności; uważa, że czas 

zastąpić EFIS, gdyż nadużywał on 

instrumentów finansowych i zapewniał 

finansowanie inwestycji sektora 

prywatnego, które i tak miały zostać 

zrealizowane, stosując logikę 

uspołeczniania strat i prywatyzacji 

zysków; wzywa natomiast UE do 

opracowania szeroko zakrojonego planu 

społeczno-ekologicznych inwestycji 

publicznych, finansowanego za pomocą 

nowego mechanizmu zdolności fiskalnej, 

ukierunkowanego na rozwój regionów 

znajdujących się w najbardziej 

niekorzystnej sytuacji, zaangażowanego w 

transformację ekologiczną, rozwój 

ponadnarodowej infrastruktury, 

technologii i ekowydajnego wykorzystania 

surowców i energii odnawialnej oraz w 

tworzenie większej liczby miejsc pracy 

lepszej jakości; uważa w związku z tym, że 

najwłaściwsza polityka inwestycyjna 

zorientowana na wspieranie 

zrównoważonych przemian w przemyśle 

powinna stawiać na naukę i innowacyjny 

rozwój czystych, ekowydajnych 



 

AM\1137621PL.docx  PE611.491v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

technologii, które zapewnią optymalne 

wykorzystanie surowców, dostosują 

produkcję do potrzeb społecznych i 

zmniejszą ślad ekologiczny. 

Or. en 

 

 


