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Poprawka  273 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 50 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

50. opowiada się również za 

rzeczywistym uproszczeniem sektorowych 

przepisów wykonawczych dla 

beneficjentów i zmniejszeniem obciążeń 

administracyjnych; 

50. opowiada się również za 

rzeczywistym uproszczeniem sektorowych 

przepisów wykonawczych dla 

beneficjentów i zmniejszeniem obciążeń 

administracyjnych przy jednoczesnym 

zapewnieniu zharmonizowanej 

interpretacji i wprowadzeniu łatwiejszego 

dostępu do dotacji dzięki zmniejszeniu 

obciążeń administracyjnych i 

uproszczeniu procedur we wszystkich 

instrumentach finansowania, wraz z 

intensywniejszą budową zdolności, 

większą liczbą informacji i zwiększeniem 

pomocy technicznej, zwłaszcza dla małych 

wnioskodawców, zapewniając przy tym 

właściwe wykorzystanie funduszy przez 

jednoczesne stosowanie jasnych zasad 

dotyczących wydatków, monitorowania i 

oceny; 

Or. en 

 

Poprawka  274 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 50 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

50. opowiada się również za 

rzeczywistym uproszczeniem sektorowych 

przepisów wykonawczych dla 

50. opowiada się również za 

rzeczywistym uproszczeniem sektorowych 

przepisów wykonawczych dla 
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beneficjentów i zmniejszeniem obciążeń 

administracyjnych; 

beneficjentów i zmniejszeniem obciążeń 

administracyjnych; wzywa do zwrotu ku 

ocenie opartej na analizie ryzyka, w 

ramach której zasoby na potrzeby kontroli 

można by w większej mierze 

ukierunkować na regiony i obszary 

polityki, w których stwierdzono większe 

ryzyko wystąpienia nieprawidłowości; 

Or. en 

 

Poprawka  275 

Siegfried Mureşan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 50 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

50. opowiada się również za 

rzeczywistym uproszczeniem sektorowych 

przepisów wykonawczych dla 

beneficjentów i zmniejszeniem obciążeń 

administracyjnych; 

50. opowiada się również za 

rzeczywistym uproszczeniem sektorowych 

przepisów wykonawczych dla 

beneficjentów i zmniejszeniem obciążeń 

administracyjnych przez dalszą 

standaryzację i uproszczenie dokumentów 

programowych na szczeblu krajowym; 

Or. en 

 

Poprawka  276 

Indrek Tarand 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 51 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

51. przypomina, że zasada jedności, 

zgodnie z którą wszystkie dochody i 

wydatki Unii są wykazywane w budżecie, 

jest zarówno wymogiem zawartym w 

Traktacie, jak i podstawowym 

demokratycznym warunkiem 

przejrzystego, zgodnego z prawem i 

rozliczalnego budżetu; wyraża ubolewanie, 

51. przypomina, że zasada jedności, 

zgodnie z którą wszystkie dochody i 

wydatki Unii są wykazywane w budżecie, 

jest zarówno wymogiem zawartym w 

Traktacie, jak i podstawowym 

demokratycznym warunkiem 

przejrzystego, zgodnego z prawem i 

rozliczalnego budżetu; wyraża ubolewanie, 
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że zasada ta w coraz większym stopniu 

pozostaje ignorowana, począwszy od 

spuścizny historycznej Europejskiego 

Funduszu Rozwoju, poprzez ustanowienie 

Europejskiego Mechanizmu Stabilności, aż 

po niedawną inflację mechanizmów 

pozabudżetowych w postaci 

innowacyjnych instrumentów finansowych 

oraz zewnętrznych funduszy 

powierniczych lub instrumentów; 

że zasada ta w coraz większym stopniu 

pozostaje ignorowana, począwszy od 

spuścizny historycznej Europejskiego 

Funduszu Rozwoju, poprzez ustanowienie 

Europejskiego Mechanizmu Stabilności, aż 

po niedawną inflację mechanizmów 

pozabudżetowych w postaci 

innowacyjnych instrumentów finansowych 

oraz zewnętrznych funduszy 

powierniczych lub instrumentów; 

ponownie podkreśla znaczenie publicznej 

dostępności budżetu dla wszystkich 

obywateli, aby zapewnić przejrzystość i 

rozliczalność, szczególnie w przypadkach 

zarządzania dzielonego z państwami 

członkowskimi; 

Or. en 

 

Poprawka  277 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 52 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

52. kwestionuje zasadność i wartość 

dodaną ustanawiania instrumentów poza 

budżetem Unii; uważa, że decyzje o 

ustanowieniu lub utrzymaniu takich 

instrumentów są w rzeczywistości 

motywowane próbami ukrycia 

prawdziwych potrzeb finansowych i 

omijania ograniczeń wynikających z WRF 

i pułapów zasobów własnych; wyraża 

ubolewanie, że często prowadzą one 

również do pomijania potrójnej 

odpowiedzialności Parlamentu jako władzy 

ustawodawczej, budżetowej i kontrolnej; 

52. kwestionuje zasadność i wartość 

dodaną ustanawiania instrumentów poza 

budżetem Unii; uważa, że decyzje o 

ustanowieniu lub utrzymaniu takich 

instrumentów są w rzeczywistości 

motywowane próbami ukrycia 

prawdziwych potrzeb finansowych i 

omijania ograniczeń wynikających z WRF 

i pułapów zasobów własnych; wyraża 

ubolewanie, że często prowadzą one 

również do pomijania potrójnej 

odpowiedzialności Parlamentu jako władzy 

ustawodawczej, budżetowej i kontrolnej; w 

związku z tym wyraża zdecydowane 

przekonanie, że wszystkie instrumenty 

powinny być ustanowione w ramach 

budżetu UE przy odpowiednim 

dostosowaniu pułapów WRF;  
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Or. en 

 

Poprawka  278 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 52 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

52. kwestionuje zasadność i wartość 

dodaną ustanawiania instrumentów poza 

budżetem Unii; uważa, że decyzje o 

ustanowieniu lub utrzymaniu takich 

instrumentów są w rzeczywistości 

motywowane próbami ukrycia 

prawdziwych potrzeb finansowych i 

omijania ograniczeń wynikających z WRF 

i pułapów zasobów własnych; wyraża 

ubolewanie, że często prowadzą one 

również do pomijania potrójnej 

odpowiedzialności Parlamentu jako władzy 

ustawodawczej, budżetowej i kontrolnej; 

52. kwestionuje zasadność i wartość 

dodaną ustanawiania instrumentów poza 

budżetem Unii; uważa, że decyzje o 

ustanowieniu lub utrzymaniu takich 

instrumentów są w rzeczywistości 

motywowane próbami ukrycia 

prawdziwych potrzeb finansowych i 

omijania ograniczeń wynikających z WRF 

i pułapów zasobów własnych; wyraża 

ubolewanie, że często prowadzą one 

również do pomijania potrójnej 

odpowiedzialności Parlamentu jako władzy 

ustawodawczej, budżetowej i kontrolnej i 

prowadzą do mniejszej przejrzystości w 

stosunku do ogółu społeczeństwa i 

beneficjentów; 

Or. en 

 

Poprawka  279 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 52 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

52. kwestionuje zasadność i wartość 

dodaną ustanawiania instrumentów poza 

budżetem Unii; uważa, że decyzje o 

ustanowieniu lub utrzymaniu takich 

instrumentów są w rzeczywistości 

motywowane próbami ukrycia 

52. kwestionuje zasadność i wartość 

dodaną ustanawiania instrumentów poza 

budżetem Unii; uważa, że decyzje o 

ustanowieniu lub utrzymaniu takich 

instrumentów są w rzeczywistości 

motywowane próbami ukrycia 
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prawdziwych potrzeb finansowych i 

omijania ograniczeń wynikających z WRF 

i pułapów zasobów własnych; wyraża 

ubolewanie, że często prowadzą one 

również do pomijania potrójnej 

odpowiedzialności Parlamentu jako władzy 

ustawodawczej, budżetowej i kontrolnej; 

prawdziwych potrzeb finansowych i 

omijania ograniczeń wynikających z WRF 

i pułapów zasobów własnych; wyraża 

ubolewanie, że często prowadzą one 

również do pomijania potrójnej 

odpowiedzialności Parlamentu jako władzy 

ustawodawczej, budżetowej i kontrolnej i 

prowadzą do mniejszej przejrzystości w 

stosunku do ogółu społeczeństwa i 

beneficjentów; 

Or. en 

 

Poprawka  280 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 53 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

53. w związku z tym przypomina, że od 

dawna stoi na stanowisku, iż do budżetu 

Unii należy włączyć Europejski Fundusz 

Rozwoju oraz inne instrumenty nieobjęte 

WRF; podkreśla jednak, że ich 

odpowiednie pule środków finansowych 

powinny zostać dodane do uzgodnionych 

pułapów WRF, tak aby włączenie tych 

instrumentów do budżetu nie miało 

negatywnego wpływu ani na ich 

finansowanie, ani na inne polityki i 

programy UE; zasadniczo z zadowoleniem 

przyjmuje propozycję włączenia 

Europejskiego Mechanizmu Stabilności 

do finansów Unii Europejskiej w postaci 

Europejskiego Funduszu Walutowego, 

bez uszczerbku dla jego przyszłego 

kształtu; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  281 

Marco Valli 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 53 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

53. w związku z tym przypomina, że od 

dawna stoi na stanowisku, iż do budżetu 

Unii należy włączyć Europejski Fundusz 

Rozwoju oraz inne instrumenty nieobjęte 

WRF; podkreśla jednak, że ich 

odpowiednie pule środków finansowych 

powinny zostać dodane do uzgodnionych 

pułapów WRF, tak aby włączenie tych 

instrumentów do budżetu nie miało 

negatywnego wpływu ani na ich 

finansowanie, ani na inne polityki i 

programy UE; zasadniczo z zadowoleniem 

przyjmuje propozycję włączenia 

Europejskiego Mechanizmu Stabilności 

do finansów Unii Europejskiej w postaci 

Europejskiego Funduszu Walutowego, 

bez uszczerbku dla jego przyszłego 

kształtu; 

53. w związku z tym przypomina, że od 

dawna stoi na stanowisku, iż do budżetu 

Unii należy włączyć Europejski Fundusz 

Rozwoju oraz inne instrumenty nieobjęte 

WRF; 

Or. it 

 

Poprawka  282 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 54 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

54. uważa również, że w przypadku 

gdy pewna część operacji 

pozabudżetowych zostanie uznana za 

niezbędną do osiągnięcia pewnych 

konkretnych celów, na przykład poprzez 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

lub funduszy powierniczych, powinny one 

być utrzymane na ograniczonym 

poziomie, w pełni przejrzyste i 

uzasadnione jednoznacznymi przepisami 

dotyczącymi podejmowania decyzji i 

rozliczalności; 

skreśla się 
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Or. en 

 

Poprawka  283 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 54 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

54. uważa również, że w przypadku 

gdy pewna część operacji 

pozabudżetowych zostanie uznana za 

niezbędną do osiągnięcia pewnych 

konkretnych celów, na przykład poprzez 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

lub funduszy powierniczych, powinny one 

być utrzymane na ograniczonym poziomie, 

w pełni przejrzyste i uzasadnione 

jednoznacznymi przepisami dotyczącymi 

podejmowania decyzji i rozliczalności; 

54. uważa również, że w przypadku 

gdy pewna część operacji 

pozabudżetowych zostanie uznana za 

niezbędną do osiągnięcia pewnych 

konkretnych celów, na przykład poprzez 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

lub funduszy powierniczych, powinny one 

być utrzymane na ograniczonym poziomie, 

w pełni przejrzyste i uzasadnione 

jednoznacznymi przepisami dotyczącymi 

podejmowania decyzji i rozliczalności; 

przypomina, że fundusze powiernicze UE 

powinny służyć wyłącznie finansowaniu 

działań poza Unią; przypomina, że 

Parlament powinien być w stanie 

egzekwować swoje uprawnienia kontrolne 

nie tylko w trakcie powstawania takich 

funduszy powierniczych UE, ale także 

przez cały czas wypłacania z nich 

środków; 

Or. en 

 

Poprawka  284 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 54 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

54. uważa również, że w przypadku 

gdy pewna część operacji 

pozabudżetowych zostanie uznana za 

niezbędną do osiągnięcia pewnych 

54. uważa również, że w przypadku 

gdy pewna część operacji 

pozabudżetowych zostanie uznana za 

niezbędną do osiągnięcia pewnych 
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konkretnych celów, na przykład poprzez 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

lub funduszy powierniczych, powinny one 

być utrzymane na ograniczonym poziomie, 

w pełni przejrzyste i uzasadnione 

jednoznacznymi przepisami dotyczącymi 

podejmowania decyzji i rozliczalności; 

konkretnych celów, na przykład poprzez 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

lub funduszy powierniczych, powinny one 

być utrzymane na ograniczonym poziomie 

i przez określony czas, w pełni przejrzyste 

i uzasadnione jednoznacznymi przepisami 

dotyczącymi podejmowania decyzji i 

rozliczalności; 

Or. en 

 

Poprawka  285 

John Howarth 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 55 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

55. uważa, że w następnych WRF 

budżet Unii powinien z większą 

dokładnością przedstawiać zakres 

dochodów przeznaczonych na określony 

cel oraz ich wpływ na rzeczywiste wydatki, 

w szczególności tych pochodzących z 

wkładów państw trzecich; podkreśla, że 

jest to tym bardziej istotne w świetle woli, 

którą Zjednoczone Królestwo wyraziło w 

ramach negocjacji w sprawie wystąpienia z 

Unii, uczestniczenia w niektórych unijnych 

programach budżetowych nowych WRF na 

okres po 2020 r. jako kraj niebędący 

państwem członkowskim; 

55. uważa, że w następnych WRF 

budżet Unii powinien z większą 

dokładnością przedstawiać zakres 

dochodów przeznaczonych na określony 

cel oraz ich wpływ na rzeczywiste wydatki, 

w szczególności tych pochodzących z 

wkładów państw trzecich; podkreśla, że 

jest to tym bardziej istotne w świetle woli, 

którą Zjednoczone Królestwo wyraziło w 

ramach negocjacji w sprawie wystąpienia z 

Unii, uczestniczenia w niektórych unijnych 

programach budżetowych nowych WRF na 

okres po 2020 r. jako kraj niebędący 

państwem członkowskim; podkreśla w 

związku z tym, że uczestnictwo państw 

trzecich w programach UE powinno być 

wspierane w przypadkach, w których 

przynosi istotne korzyści zarówno UE, jak 

i państwom trzecim; 

Or. en 

 

Poprawka  286 

Pina Picierno, Luigi Morgano 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 55 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

55. uważa, że w następnych WRF 

budżet Unii powinien z większą 

dokładnością przedstawiać zakres 

dochodów przeznaczonych na określony 

cel oraz ich wpływ na rzeczywiste wydatki, 

w szczególności tych pochodzących z 

wkładów państw trzecich; podkreśla, że 

jest to tym bardziej istotne w świetle woli, 

którą Zjednoczone Królestwo wyraziło w 

ramach negocjacji w sprawie wystąpienia z 

Unii, uczestniczenia w niektórych unijnych 

programach budżetowych nowych WRF na 

okres po 2020 r. jako kraj niebędący 

państwem członkowskim; 

55. uważa, że w następnych WRF 

budżet Unii powinien z większą 

dokładnością przedstawiać zakres 

dochodów przeznaczonych na określony 

cel oraz ich wpływ na rzeczywiste wydatki, 

w szczególności tych pochodzących z 

wkładów państw trzecich; podkreśla, że 

jest to tym bardziej istotne w świetle woli, 

którą Zjednoczone Królestwo wyraziło w 

ramach negocjacji w sprawie wystąpienia z 

Unii, uczestniczenia w niektórych unijnych 

programach budżetowych nowych WRF na 

okres po 2020 r. jako kraj niebędący 

państwem członkowskim; podkreśla 

jednak, że w budżecie należy unikać 

wiązania za sobą określonych dochodów i 

wydatków; 

Or. en 

 

Poprawka  287 

Jordi Solé, Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 55 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 55a. Uważa1a, że ważne jest zwiększenie 

przejrzystości WRF w następnym okresie i 

w związku z tym zwraca uwagę na 

niewykorzystany potencjał połączenia z 

agendą cyfrową UE przez wykorzystanie 

innowacyjnych europejskich platform 

cyfrowych, aby poprawić widoczność i 

dostępność dla obywateli i inwestorów 

informacji na temat celów, beneficjentów 

i skutków wydatków i pożyczek UE; 

 __________________ 

 1a poprawka zaproponowana przez NABU 
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- Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Poprawka  288 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 56 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

56. przypomina o nagromadzeniu 

zaległości w niezapłaconych rachunkach 

pod koniec poprzednich WRF, które 

przeszły na obecne WRF, osiągając 

niespotykanie wysoki poziom 24,7 mld 

EUR na koniec 2014 r., głównie w 

dziedzinie polityki spójności, z powodu 

późnego rozpoczęcia poprzednich 

programów, zbyt niskiego budżetu i 

niewystarczających pułapów płatności; 

wyraża ubolewanie, że skoncentrowanie 

uwagi na absorpcji tych zaległości 

powstałych w okresie 2007–2013 

doprowadziło do celowych starań 

mających na celu opóźnienie rozpoczęcia 

niektórych programów na lata 2014–2020 i 

przyczyniło się do odwrotnej tendencji 

polegającej na niepełnym wykorzystaniu 

środków w budżetach na 2016 i 2017 r.; 

zwraca się do Komisji i państw 

członkowskich o przedstawienie 

konkretnych środków w celu 

przyspieszenia realizacji programów na 

lata 2014–2020 i ostrzega przed 

powtórzeniem się kryzysu w zakresie 

płatności w okresie przejściowym między 

następującymi po sobie WRF; 

56. przypomina o nagromadzeniu 

zaległości w niezapłaconych rachunkach 

pod koniec poprzednich WRF, które 

przeszły na obecne WRF, osiągając 

niespotykanie wysoki poziom 24,7 mld 

EUR na koniec 2014 r., głównie w 

dziedzinie polityki spójności, z powodu 

późnego rozpoczęcia poprzednich 

programów, zbyt niskiego budżetu i 

niewystarczających pułapów płatności; 

wyraża ubolewanie, że skoncentrowanie 

uwagi na absorpcji tych zaległości 

powstałych w okresie 2007–2013 

doprowadziło do celowych starań 

mających na celu opóźnienie rozpoczęcia 

niektórych programów na lata 2014–2020 i 

przyczyniło się do odwrotnej tendencji 

polegającej na niepełnym wykorzystaniu 

środków w budżetach na 2016 i 2017 r.; 

zwraca się do Komisji i państw 

członkowskich o przedstawienie 

konkretnych środków w celu 

przyspieszenia realizacji programów na 

lata 2014–2020 i ostrzega przed 

powtórzeniem się kryzysu w zakresie 

płatności w okresie przejściowym między 

następującymi po sobie WRF; zachęca 

ministrów finansów wszystkich państw 

członkowskich do uczestnictwa w ramach 

formatu spotkań w sprawie regularnych 

płatności między trzema instytucjami UE, 

aby zapewnić owocną dyskusję na temat 

możliwych środków służących poprawie 

wdrażania programów w ramach 
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zarządzania dzielonego; 

Or. en 

 

Poprawka  289 

Tamás Deutsch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 56 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

56. przypomina o nagromadzeniu 

zaległości w niezapłaconych rachunkach 

pod koniec poprzednich WRF, które 

przeszły na obecne WRF, osiągając 

niespotykanie wysoki poziom 24,7 mld 

EUR na koniec 2014 r., głównie w 

dziedzinie polityki spójności, z powodu 

późnego rozpoczęcia poprzednich 

programów, zbyt niskiego budżetu i 

niewystarczających pułapów płatności; 

wyraża ubolewanie, że skoncentrowanie 

uwagi na absorpcji tych zaległości 

powstałych w okresie 2007–2013 

doprowadziło do celowych starań 

mających na celu opóźnienie rozpoczęcia 

niektórych programów na lata 2014–2020 i 

przyczyniło się do odwrotnej tendencji 

polegającej na niepełnym wykorzystaniu 

środków w budżetach na 2016 i 2017 r.; 

zwraca się do Komisji i państw 

członkowskich o przedstawienie 

konkretnych środków w celu 

przyspieszenia realizacji programów na 

lata 2014–2020 i ostrzega przed 

powtórzeniem się kryzysu w zakresie 

płatności w okresie przejściowym między 

następującymi po sobie WRF; 

56. przypomina o nagromadzeniu 

zaległości w niezapłaconych rachunkach 

pod koniec poprzednich WRF, które 

przeszły na obecne WRF, osiągając 

niespotykanie wysoki poziom 24,7 mld 

EUR na koniec 2014 r., głównie w 

dziedzinie polityki spójności, z powodu 

późnego rozpoczęcia poprzednich 

programów, zbyt niskiego budżetu i 

niewystarczających pułapów płatności; 

wyraża ubolewanie, że skoncentrowanie 

uwagi na absorpcji tych zaległości 

powstałych w okresie 2007–2013 

doprowadziło do celowych starań 

mających na celu opóźnienie rozpoczęcia 

niektórych programów na lata 2014–2020 i 

przyczyniło się do odwrotnej tendencji 

polegającej na niepełnym wykorzystaniu 

środków w budżetach na 2016 i 2017 r.; 

zwraca się do Komisji i państw 

członkowskich o przedstawienie 

konkretnych środków w celu 

przyspieszenia realizacji programów na 

lata 2014–2020 i ostrzega przed 

powtórzeniem się kryzysu w zakresie 

płatności w okresie przejściowym między 

następującymi po sobie WRF; przypomina 

Komisji, że uproszczenie przepisów 

wykonawczych, zminimalizowanie 

obciążenia administracyjnego dla państw 

członkowskich i jednoczesne 

wykorzystanie istniejących struktur może 

skrócić czas, w którym nowe programy 

osiągną pełen rozruch; 
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Or. en 

 

Poprawka  290 

Marco Valli 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 56 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

56. przypomina o nagromadzeniu 

zaległości w niezapłaconych rachunkach 

pod koniec poprzednich WRF, które 

przeszły na obecne WRF, osiągając 

niespotykanie wysoki poziom 24,7 mld 

EUR na koniec 2014 r., głównie w 

dziedzinie polityki spójności, z powodu 

późnego rozpoczęcia poprzednich 

programów, zbyt niskiego budżetu i 

niewystarczających pułapów płatności; 

wyraża ubolewanie, że skoncentrowanie 

uwagi na absorpcji tych zaległości 

powstałych w okresie 2007–2013 

doprowadziło do celowych starań 

mających na celu opóźnienie rozpoczęcia 

niektórych programów na lata 2014–2020 i 

przyczyniło się do odwrotnej tendencji 

polegającej na niepełnym wykorzystaniu 

środków w budżetach na 2016 i 2017 r.; 

zwraca się do Komisji i państw 

członkowskich o przedstawienie 

konkretnych środków w celu 

przyspieszenia realizacji programów na 

lata 2014–2020 i ostrzega przed 

powtórzeniem się kryzysu w zakresie 

płatności w okresie przejściowym między 

następującymi po sobie WRF; 

56. przypomina o nagromadzeniu 

zaległości w niezapłaconych rachunkach 

pod koniec poprzednich WRF, które 

przeszły na obecne WRF, osiągając 

niespotykanie wysoki poziom 24,7 mld 

EUR na koniec 2014 r., głównie w 

dziedzinie polityki spójności, z powodu 

późnego rozpoczęcia poprzednich 

programów; wyraża ubolewanie, że 

skoncentrowanie uwagi na absorpcji tych 

zaległości powstałych w okresie 2007–

2013 doprowadziło do celowych starań 

mających na celu opóźnienie rozpoczęcia 

niektórych programów na lata 2014–2020 i 

przyczyniło się do odwrotnej tendencji 

polegającej na niepełnym wykorzystaniu 

środków w budżetach na 2016 i 2017 r.; 

zwraca się do Komisji i państw 

członkowskich o przedstawienie 

konkretnych środków w celu 

przyspieszenia realizacji programów na 

lata 2014–2020 i ostrzega przed 

powtórzeniem się kryzysu w zakresie 

płatności w okresie przejściowym między 

następującymi po sobie WRF; 

Or. it 

 

Poprawka  291 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 58 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

58. apeluje o ustanowienie przyszłych 

pułapów płatności na odpowiednim 

poziomie, pozostawiając jedynie 

ograniczoną i odpowiadającą 

rzeczywistości lukę między poziomem 

środków na zobowiązania a poziomem 

środków na płatności oraz uwzględniając 

konieczność wywiązania się ze 

zobowiązań wynikających z obecnego 

okresu finansowego, które zostaną 

przekształcone w płatności dopiero po 

2020 r.; 

58. apeluje o ustanowienie przyszłych 

pułapów płatności na tym samym 

poziomie, co pułapy zobowiązań; 

przypomina, że płatności stanowią 

logiczną i prawną konsekwencję 

zaciągniętych zobowiązań, a zatem 
zobowiązania staną się płatnościami; 

podkreśla, że pułapy płatności nie ustalają 

poziomu płatności dla budżetów rocznych, 

które mają zostać przyjęte przez dwa 

organy władzy budżetowej, lecz 

maksymalny poziom, który mógłby zostać 

uzgodniony; dlatego uważa, że należy 

zastosować wszelkie środki techniczne w 

celu uniknięcia dokonywania płatności; - 

zwłaszcza w celu uwzględnienia 

konieczności wywiązania się ze 

zobowiązań wynikających z obecnego 

okresu finansowego, które zostaną 

przekształcone w płatności dopiero po 

2020 r.; 

Or. en 

 

Poprawka  292 

Marco Valli 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 59 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

59. podkreśla, że budżet UE dysponuje 

szerokim wachlarzem instrumentów 

finansowania projektu europejskiego, 

które można pogrupować w dwie 

kategorie: dotacje i instrumenty 

finansowe w postaci gwarancji, pożyczek, 

instrumentów opartych na podziale ryzyka 

lub udziałach kapitałowych; zwraca 

również uwagę na Europejski Fundusz na 

rzecz Inwestycji Strategicznych, którego 

59. zwraca również uwagę, że 

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 

Strategicznych nie zdołał wypełnić luki w 

zakresie popytu, zatrudnienia i inflacji, w 

szczególności w państwach peryferyjnych 

strefy euro, które potrzebowałyby 

zwiększenia inwestycji publicznych w 

sektorach o wysokim potencjale; 
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celem jest mobilizacja kapitału 

prywatnego w całej UE na rzecz 

wspierania projektów w kluczowych dla 

gospodarki UE obszarach, który powinien 

uzupełniać ograniczone środki publiczne; 

Or. it 

 

Poprawka  293 

Bernd Kölmel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 59 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

59. podkreśla, że budżet UE dysponuje 

szerokim wachlarzem instrumentów 

finansowania projektu europejskiego, 

które można pogrupować w dwie 

kategorie: dotacje i instrumenty finansowe 

w postaci gwarancji, pożyczek, 

instrumentów opartych na podziale ryzyka 

lub udziałach kapitałowych; zwraca 

również uwagę na Europejski Fundusz na 

rzecz Inwestycji Strategicznych, którego 

celem jest mobilizacja kapitału 

prywatnego w całej UE na rzecz 

wspierania projektów w kluczowych dla 

gospodarki UE obszarach, który powinien 
uzupełniać ograniczone środki publiczne; 

59. podkreśla, że budżet UE dysponuje 

szerokim wachlarzem instrumentów 

finansowania działań na szczeblu UE, 

które można pogrupować w dwie 

kategorie: dotacje i instrumenty finansowe 

w postaci gwarancji, pożyczek, 

instrumentów opartych na podziale ryzyka 

lub udziałach kapitałowych; uważa, że 

takie instrumenty powinny uzupełniać 

ograniczone środki publiczne; 

Or. en 

 

Poprawka  294 

José Manuel Fernandes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 59 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

59. podkreśla, że budżet UE dysponuje 

szerokim wachlarzem instrumentów 

finansowania projektu europejskiego, które 

59. podkreśla, że budżet UE dysponuje 

szerokim wachlarzem instrumentów 

finansowania projektu europejskiego, które 
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można pogrupować w dwie kategorie: 

dotacje i instrumenty finansowe w postaci 

gwarancji, pożyczek, instrumentów 

opartych na podziale ryzyka lub udziałach 

kapitałowych; zwraca również uwagę na 

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 

Strategicznych, którego celem jest 

mobilizacja kapitału prywatnego w całej 

UE na rzecz wspierania projektów w 

kluczowych dla gospodarki UE obszarach, 

który powinien uzupełniać ograniczone 

środki publiczne; 

można pogrupować w dwie kategorie: 

dotacje i instrumenty finansowe w postaci 

gwarancji, pożyczek, instrumentów 

opartych na podziale ryzyka lub udziałach 

kapitałowych; zwraca również uwagę na 

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 

Strategicznych, którego celem jest 

mobilizacja kapitału prywatnego i 

publicznego w całej UE na rzecz 

wspierania projektów w kluczowych dla 

gospodarki UE obszarach w celu 

uzupełnienia ograniczonego 

finansowania; 

Or. en 

 

Poprawka  295 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 60 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

60. uznaje potencjał instrumentów 

finansowych do zwiększenia 

gospodarczego i politycznego wpływu 

budżetu Unii; podkreśla jednak, że mogą 

być one stosowane jedynie w przypadku 

projektów generujących dochody i dlatego 

stanowią jedynie uzupełniającą, a nie 

alternatywną formę finansowania w 

porównaniu z dotacjami, ponieważ 

niektóre projekty mogą być finansowane 

jedynie poprzez dotacje; 

60. uznaje potencjał instrumentów 

finansowych do zwiększenia 

gospodarczego i politycznego wpływu 

budżetu Unii; podkreśla jednak, że mogą 

być one stosowane jedynie w przypadku 

projektów generujących dochody i dlatego 

stanowią jedynie uzupełniającą opcję 

systemu dotacji i nie należy ich traktować 

jako alternatywnej formy finansowania w 

porównaniu z dotacjami, ponieważ 

niektóre projekty mogą być finansowane 

jedynie poprzez dotacje; podkreśla w 

związku z tym, że instrumenty finansowe 

nie są związane celami i zadaniami; 

wzywa Komisję do dokonania przeglądu 

wszystkich instrumentów finansowych, w 

tym EFIS, w celu związania ich celami i 

zadaniami strategii „Europa 2020” oraz 

zapewnienia ich zgodności z 

porozumieniem paryskim i agendą na 

rzecz zrównoważonego rozwoju 2030; 
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Or. en 

 

Poprawka  296 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 60 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

60. uznaje potencjał instrumentów 

finansowych do zwiększenia 

gospodarczego i politycznego wpływu 

budżetu Unii; podkreśla jednak, że mogą 

być one stosowane jedynie w przypadku 

projektów generujących dochody i dlatego 

stanowią jedynie uzupełniającą, a nie 

alternatywną formę finansowania w 

porównaniu z dotacjami, ponieważ 

niektóre projekty mogą być finansowane 

jedynie poprzez dotacje; 

60. uznaje potencjał instrumentów 

finansowych do zwiększenia 

gospodarczego i politycznego wpływu 

budżetu Unii; apeluje o zwiększenie 

elastyczności w zakresie 

międzysektorowego korzystania z różnych 

instrumentów finansowych, aby 

wyeliminować przeszkodę, jaką stanowią 

ograniczające uregulowania, w rezultacie 

uniemożliwiające odbiorcom czerpanie 

korzyści z wielu programów na rzecz 

projektów o zbieżnych celach; podkreśla 

jednak, że mogą być one stosowane 

jedynie w przypadku projektów 

generujących dochody i dlatego stanowią 

jedynie uzupełniającą, a nie alternatywną 

formę finansowania w porównaniu z 

dotacjami, ponieważ niektóre projekty 

mogą być finansowane jedynie poprzez 

dotacje; 

Or. en 

 

Poprawka  297 

Marco Valli 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 60 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

60. uznaje potencjał instrumentów 

finansowych do zwiększenia 

gospodarczego i politycznego wpływu 

budżetu Unii; podkreśla jednak, że mogą 

60. podkreśla, że instrumenty 

finansowe mogą być stosowane jedynie w 

przypadku projektów generujących 

dochody i dlatego stanowią jedynie 
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być one stosowane jedynie w przypadku 

projektów generujących dochody i dlatego 

stanowią jedynie uzupełniającą, a nie 

alternatywną formę finansowania w 

porównaniu z dotacjami, ponieważ 

niektóre projekty mogą być finansowane 

jedynie poprzez dotacje; 

uzupełniającą, a nie alternatywną formę 

finansowania w porównaniu z dotacjami, 

ponieważ niektóre projekty mogą być 

finansowane jedynie poprzez dotacje; 

zwraca uwagę na fakt, że w niektórych 

przypadkach wykorzystanie instrumentów 

finansowych może stanowić sposób na 

obciążenie społeczeństwa stratami 

finansowymi ponoszonymi przez prywatne 

spółki; 

Or. it 

 

Poprawka  298 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 60 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

60. uznaje potencjał instrumentów 

finansowych do zwiększenia 

gospodarczego i politycznego wpływu 

budżetu Unii; podkreśla jednak, że mogą 

być one stosowane jedynie w przypadku 

projektów generujących dochody i dlatego 

stanowią jedynie uzupełniającą, a nie 

alternatywną formę finansowania w 

porównaniu z dotacjami, ponieważ 

niektóre projekty mogą być finansowane 

jedynie poprzez dotacje; 

60. uznaje potencjał instrumentów 

finansowych do zwiększenia 

gospodarczego i politycznego wpływu 

budżetu Unii; podkreśla jednak, że mogą 

być one stosowane jedynie w przypadku 

nieoptymalnych warunków 

inwestycyjnych lub niewydolności rynku 

dla inwestycji rentownych pod względem 

finansowym; przypomina, że nie powinny 

one mieć na celu zastąpienia już 

istniejących programów publicznych lub 
finansowania prywatnego; 

Or. en 

 

Poprawka  299 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Louis Michel, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 61 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

61. przypomina swój wniosek 61. przypomina swój wniosek 
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skierowany do Komisji o określenie 

obszarów polityki UE, w których dotacje 

mogłyby być łączone z instrumentami 

finansowymi, oraz o odzwierciedlenie 

właściwej równowagi między tymi dwoma 

elementami; jest przekonany, że dotacje 

powinny pozostać dominującym sposobem 
finansowania projektu UE w następnych 

WRF; podkreśla, że pożyczki, gwarancje, 

podział ryzyka i finansowanie kapitałowe 

powinny być wykorzystywane ostrożnie, w 

oparciu o odpowiednie oceny ex ante i 

tylko wówczas, gdy ich wykorzystanie 

może wykazać wyraźną wartość dodaną i 

efekt dźwigni; 

skierowany do Komisji o wyraźniejszy 

podział instrumentów. Komisja powinna 

określić obszary polityki UE mające 

najlepszy dostęp do dotacji, te, do których 

lepiej mogłyby być dostosowane 

instrumenty finansowe, oraz te, w których 

dotacje mogłyby być łączone z 

instrumentami finansowymi, oraz o 

odzwierciedlenie właściwej równowagi 

między tymi dwoma elementami; 

podkreśla, że wykorzystaniu pożyczek, 

gwarancji, podziału ryzyka i finansowania 

kapitałowego w następnych WRF muszą 

towarzyszyć intensywne starania na rzecz 

ułatwienia dostępu do tych instrumentów 

beneficjentom, w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw typu start-up, 

MŚP i spółek o średniej kapitalizacji; 

Or. en 

 

Poprawka  300 

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 61 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

61. przypomina swój wniosek 

skierowany do Komisji o określenie 

obszarów polityki UE, w których dotacje 

mogłyby być łączone z instrumentami 

finansowymi, oraz o odzwierciedlenie 

właściwej równowagi między tymi dwoma 

elementami; jest przekonany, że dotacje 

powinny pozostać dominującym sposobem 

finansowania projektu UE w następnych 

WRF; podkreśla, że pożyczki, gwarancje, 

podział ryzyka i finansowanie kapitałowe 

powinny być wykorzystywane ostrożnie, w 

oparciu o odpowiednie oceny ex ante i 

tylko wówczas, gdy ich wykorzystanie 

może wykazać wyraźną wartość dodaną i 

efekt dźwigni; 

61. przypomina swój wniosek 

skierowany do Komisji o określenie 

obszarów polityki UE, w których dotacje 

mogłyby być łączone z instrumentami 

finansowymi, oraz o odzwierciedlenie 

właściwej równowagi między tymi dwoma 

elementami; jest przekonany, że dotacje 

powinny pozostać dominującym sposobem 

finansowania projektu UE w następnych 

WRF; zauważa, że korzystanie z 

instrumentów finansowych i synergie z 

dotacjami można poprawić; w tym 

kontekście podkreśla, że należy zwrócić 

szczególną uwagę na zasady pomocy 

państwa, aby zapewnić równe warunki dla 

dotacji i instrumentów finansowych; 

podkreśla, że pożyczki, gwarancje, podział 

ryzyka i finansowanie kapitałowe powinny 
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być wykorzystywane ostrożnie, w oparciu 

o odpowiednie oceny ex ante i tylko 

wówczas, gdy ich wykorzystanie może 

wykazać wyraźną wartość dodaną i efekt 

dźwigni; 

Or. en 

 

Poprawka  301 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 61 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

61. przypomina swój wniosek 

skierowany do Komisji o określenie 

obszarów polityki UE, w których dotacje 

mogłyby być łączone z instrumentami 

finansowymi, oraz o odzwierciedlenie 

właściwej równowagi między tymi dwoma 

elementami; jest przekonany, że dotacje 

powinny pozostać dominującym sposobem 

finansowania projektu UE w następnych 

WRF; podkreśla, że pożyczki, gwarancje, 

podział ryzyka i finansowanie kapitałowe 

powinny być wykorzystywane ostrożnie, w 

oparciu o odpowiednie oceny ex ante i 

tylko wówczas, gdy ich wykorzystanie 

może wykazać wyraźną wartość dodaną i 

efekt dźwigni; 

61. przypomina swój wniosek 

skierowany do Komisji o określenie 

obszarów polityki UE, w których dotacje 

mogłyby być łączone z instrumentami 

finansowymi, oraz o odzwierciedlenie 

właściwej równowagi między tymi dwoma 

elementami; jest przekonany, że dotacje 

powinny pozostać dominującym sposobem 

finansowania projektu UE w następnych 

WRF; podkreśla brak rozliczalności i niski 

poziom sprawozdawczości na temat 

wyników osiągniętych w gospodarce 

realnej oraz wysokie opłaty za zarządzanie 

instrumentami finansowymi; w związku z 

tym uważa, że pożyczki, gwarancje, 

podział ryzyka i finansowanie kapitałowe 

powinny być wykorzystywane ostrożnie, w 

oparciu o odpowiednie oceny ex ante i 

tylko wówczas, gdy ich wykorzystanie 

może wykazać wyraźną wartość dodaną i 

efekt dźwigni; 

Or. en 

 

Poprawka  302 

Marco Valli 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 61 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

61. przypomina swój wniosek 

skierowany do Komisji o określenie 

obszarów polityki UE, w których dotacje 

mogłyby być łączone z instrumentami 

finansowymi, oraz o odzwierciedlenie 

właściwej równowagi między tymi dwoma 

elementami; jest przekonany, że dotacje 

powinny pozostać dominującym sposobem 

finansowania projektu UE w następnych 

WRF; podkreśla, że pożyczki, gwarancje, 

podział ryzyka i finansowanie kapitałowe 

powinny być wykorzystywane ostrożnie, w 

oparciu o odpowiednie oceny ex ante i 

tylko wówczas, gdy ich wykorzystanie 

może wykazać wyraźną wartość dodaną i 

efekt dźwigni; 

61. przypomina swój wniosek 

skierowany do Komisji o określenie 

obszarów polityki UE, w których dotacje 

mogłyby być łączone z instrumentami 

finansowymi, oraz o odzwierciedlenie 

właściwej równowagi między tymi dwoma 

elementami; jest przekonany, że dotacje 

powinny pozostać dominującym sposobem 

finansowania projektu UE w następnych 

WRF; podkreśla, że pożyczki, gwarancje, 

podział ryzyka i finansowanie kapitałowe 

powinny być wykorzystywane ostrożnie, w 

oparciu o odpowiednie niezależne oceny 

ex ante i tylko wówczas, gdy ich 

wykorzystanie może wykazać wyraźną 

wartość dodaną i efekt dźwigni; 

Or. it 

 

Poprawka  303 

Monika Hohlmeier 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 62 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

62. wzywa Komisję do uproszczenia i 

ujednolicenia przepisów regulujących 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

w następnych WRF w celu maksymalnego 

zwiększenia ich skutecznego stosowania; 

uważa, że opcja przewidująca utworzenie 

jednego funduszu, który zintegrowałby z 

jednej strony instrumenty finansowe na 

szczeblu UE zarządzane centralnie w 

ramach takich programów, jak instrument 

„Łącząc Europę”, program „Horyzont 

2020”, program COSME, program 

„Kreatywna Europa” oraz program na 

rzecz zatrudnienia i innowacji 

społecznych (EaSI), a z drugiej strony 

skreśla się 
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Europejski Fundusz Inwestycji 

Strategicznych (EFSI), stanowi 

propozycję do dalszej dyskusji; jest zdania, 

że takie rozwiązanie o charakterze 

ogólnym powinno przewidywać jasną 

strukturę umożliwiającą wybór różnych 

rodzajów instrumentów finansowych dla 

różnych obszarów polityki i rodzajów 

działań; podkreśla jednak, że do takiego 

funduszu nigdy nie można byłoby włączyć 

instrumentów finansowych zarządzanych 

przez państwa członkowskie w ramach 

polityki spójności; 

Or. en 

 

Poprawka  304 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 62 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

62. wzywa Komisję do uproszczenia i 

ujednolicenia przepisów regulujących 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

w następnych WRF w celu maksymalnego 

zwiększenia ich skutecznego stosowania; 

uważa, że opcja przewidująca utworzenie 

jednego funduszu, który zintegrowałby z 

jednej strony instrumenty finansowe na 

szczeblu UE zarządzane centralnie w 

ramach takich programów, jak instrument 

„Łącząc Europę”, program „Horyzont 

2020”, program COSME, program 

„Kreatywna Europa” oraz program na 

rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 

(EaSI), a z drugiej strony Europejski 

Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI), 

stanowi propozycję do dalszej dyskusji; 

jest zdania, że takie rozwiązanie o 

charakterze ogólnym powinno 

przewidywać jasną strukturę 

umożliwiającą wybór różnych rodzajów 

instrumentów finansowych dla różnych 

obszarów polityki i rodzajów działań; 

62. wzywa Komisję do uproszczenia i 

ujednolicenia przepisów regulujących 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

w następnych WRF w celu maksymalnego 

zwiększenia ich skutecznego stosowania; 

uważa, że jeden fundusz, który 

zintegrowałby z jednej strony instrumenty 

finansowe na szczeblu UE zarządzane 

centralnie w ramach takich programów, jak 

instrument „Łącząc Europę”, program 

„Horyzont 2020”, program COSME, 

program „Kreatywna Europa” oraz 

program na rzecz zatrudnienia i innowacji 

społecznych (EaSI), a z drugiej strony 

Europejski Fundusz Inwestycji 

Strategicznych (EFSI), mógłby pozwolić 

na osiągnięcie celów wydajności, prostoty 

i elastyczności w zarządzaniu budżetem 

UE; jest zdania, że takie rozwiązanie o 

charakterze ogólnym powinno 

przewidywać jasną strukturę 

umożliwiającą wybór różnych rodzajów 

instrumentów finansowych dla różnych 
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podkreśla jednak, że do takiego funduszu 

nigdy nie można byłoby włączyć 

instrumentów finansowych zarządzanych 

przez państwa członkowskie w ramach 

polityki spójności; 

obszarów polityki i rodzajów działań; 

uważa, że w celu zagwarantowania 

rzeczywistej dodatkowości jednego 

funduszu integrującego wszystkie 

instrumenty finansowe, jego struktura 

zarządzania powinna umożliwiać 

wykorzystanie lokalnej wiedzy poprzez 

wspieranie EBI i krajowych banków lub 

instytucji prorozwojowych w inicjowaniu i 

rozwijaniu działań, przy jednoczesnym 

zapewnieniu im równych warunków 

działania; podkreśla jednak, że do takiego 

funduszu nigdy nie można byłoby włączyć 

instrumentów finansowych zarządzanych 

przez państwa członkowskie w ramach 

polityki spójności; 

Or. en 

 

Poprawka  305 

Eider Gardiazabal Rubial, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Javi López 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 62 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

62. wzywa Komisję do uproszczenia i 

ujednolicenia przepisów regulujących 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

w następnych WRF w celu maksymalnego 

zwiększenia ich skutecznego stosowania; 

uważa, że opcja przewidująca utworzenie 

jednego funduszu, który zintegrowałby z 

jednej strony instrumenty finansowe na 

szczeblu UE zarządzane centralnie w 

ramach takich programów, jak instrument 

„Łącząc Europę”, program „Horyzont 

2020”, program COSME, program 

„Kreatywna Europa” oraz program na 

rzecz zatrudnienia i innowacji 

społecznych (EaSI), a z drugiej strony 

Europejski Fundusz Inwestycji 

Strategicznych (EFSI), stanowi 

propozycję do dalszej dyskusji; jest zdania, 
że takie rozwiązanie o charakterze 

ogólnym powinno przewidywać jasną 

62. wzywa Komisję do uproszczenia i 

ujednolicenia przepisów regulujących 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

w następnych WRF w celu maksymalnego 

zwiększenia ich skutecznego stosowania; 

przyjmuje do wiadomości, że Komisja 

może zaproponować utworzenie jednego 

funduszu, który zintegrowałby z jednej 

strony instrumenty finansowe na szczeblu 

UE zarządzane centralnie; ostrzega, że 

taka propozycja wymaga dogłębnej 

dyskusji; podkreśla jednak, że do takiego 

funduszu nigdy nie można byłoby włączyć 

instrumentów finansowych zarządzanych 

przez państwa członkowskie w ramach 

polityki spójności; 
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strukturę umożliwiającą wybór różnych 

rodzajów instrumentów finansowych dla 

różnych obszarów polityki i rodzajów 

działań; podkreśla jednak, że do takiego 

funduszu nigdy nie można byłoby włączyć 

instrumentów finansowych zarządzanych 

przez państwa członkowskie w ramach 

polityki spójności; 

Or. en 

 

Poprawka  306 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 62 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

62. wzywa Komisję do uproszczenia i 

ujednolicenia przepisów regulujących 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

w następnych WRF w celu maksymalnego 

zwiększenia ich skutecznego stosowania; 

uważa, że opcja przewidująca utworzenie 

jednego funduszu, który zintegrowałby z 

jednej strony instrumenty finansowe na 

szczeblu UE zarządzane centralnie w 

ramach takich programów, jak instrument 

„Łącząc Europę”, program „Horyzont 

2020”, program COSME, program 

„Kreatywna Europa” oraz program na 

rzecz zatrudnienia i innowacji 

społecznych (EaSI), a z drugiej strony 

Europejski Fundusz Inwestycji 

Strategicznych (EFSI), stanowi 

propozycję do dalszej dyskusji; jest zdania, 

że takie rozwiązanie o charakterze 

ogólnym powinno przewidywać jasną 

strukturę umożliwiającą wybór różnych 

rodzajów instrumentów finansowych dla 

różnych obszarów polityki i rodzajów 

działań; podkreśla jednak, że do takiego 

funduszu nigdy nie można byłoby włączyć 

instrumentów finansowych zarządzanych 
przez państwa członkowskie w ramach 

62. wzywa Komisję do uproszczenia i 

ujednolicenia przepisów regulujących 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

w następnych WRF w celu maksymalnego 

zwiększenia ich skutecznego stosowania; 

jest zdania, że należy ustanowić jasną 

strukturę umożliwiającą wybór różnych 

rodzajów instrumentów finansowych dla 

różnych obszarów polityki i rodzajów 

działań oraz że w celu zapewnienia 

przejrzystości inwestycji odpowiednie 

instrumenty finansowe powinny być w 

dalszym ciągu finansowane z oddzielnych 

linii budżetowych; podkreśla jednak, że 

jakakolwiek harmonizacja przepisów nie 

może wpływać na instrumenty finansowe 

zarządzane przez państwa członkowskie w 

ramach polityki spójności; 
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polityki spójności; 

Or. en 

 

Poprawka  307 

Ivana Maletić 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 62 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

62. wzywa Komisję do uproszczenia i 

ujednolicenia przepisów regulujących 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

w następnych WRF w celu maksymalnego 

zwiększenia ich skutecznego stosowania; 

uważa, że opcja przewidująca utworzenie 

jednego funduszu, który zintegrowałby z 

jednej strony instrumenty finansowe na 

szczeblu UE zarządzane centralnie w 

ramach takich programów, jak instrument 

„Łącząc Europę”, program „Horyzont 

2020”, program COSME, program 

„Kreatywna Europa” oraz program na 

rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 

(EaSI), a z drugiej strony Europejski 

Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI), 

stanowi propozycję do dalszej dyskusji; 

jest zdania, że takie rozwiązanie o 

charakterze ogólnym powinno 

przewidywać jasną strukturę 

umożliwiającą wybór różnych rodzajów 

instrumentów finansowych dla różnych 

obszarów polityki i rodzajów działań; 

podkreśla jednak, że do takiego funduszu 

nigdy nie można byłoby włączyć 

instrumentów finansowych zarządzanych 

przez państwa członkowskie w ramach 

polityki spójności; 

62. wzywa Komisję do uproszczenia i 

ujednolicenia przepisów regulujących 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

w następnych WRF w celu maksymalnego 

zwiększenia ich skutecznego stosowania; 

uważa, że opcja przewidująca utworzenie 

jednego funduszu, który zintegrowałby z 

jednej strony instrumenty finansowe na 

szczeblu UE zarządzane centralnie w 

ramach takich programów, jak instrument 

„Łącząc Europę”, program „Horyzont 

2020”, program COSME, program 

„Kreatywna Europa” oraz program na 

rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 

(EaSI), a z drugiej strony Europejski 

Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI), 

stanowi propozycję do dalszej dyskusji; 

jest zdania, że takie rozwiązanie o 

charakterze ogólnym powinno 

przewidywać jasną strukturę 

umożliwiającą wybór różnych rodzajów 

instrumentów finansowych dla różnych 

obszarów polityki i rodzajów działań; 

podkreśla jednak, że do takiego funduszu 

nigdy nie można byłoby włączyć 

instrumentów finansowych zarządzanych 

przez państwa członkowskie w ramach 

polityki spójności; podkreśla, że w 

strukturze WRF na okres po 2020 r. te 

programy nie mogą zostać włączone do 

jednej linii instrumentów horyzontalnych 

(finansowych) wspierających inwestycje; 

Or. en 
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Poprawka  308 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 62 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

62. wzywa Komisję do uproszczenia i 

ujednolicenia przepisów regulujących 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

w następnych WRF w celu maksymalnego 

zwiększenia ich skutecznego stosowania; 

uważa, że opcja przewidująca utworzenie 

jednego funduszu, który zintegrowałby z 

jednej strony instrumenty finansowe na 

szczeblu UE zarządzane centralnie w 

ramach takich programów, jak instrument 

„Łącząc Europę”, program „Horyzont 

2020”, program COSME, program 

„Kreatywna Europa” oraz program na 

rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 

(EaSI), a z drugiej strony Europejski 

Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI), 

stanowi propozycję do dalszej dyskusji; 

jest zdania, że takie rozwiązanie o 

charakterze ogólnym powinno 

przewidywać jasną strukturę 

umożliwiającą wybór różnych rodzajów 

instrumentów finansowych dla różnych 

obszarów polityki i rodzajów działań; 

podkreśla jednak, że do takiego funduszu 

nigdy nie można byłoby włączyć 

instrumentów finansowych zarządzanych 

przez państwa członkowskie w ramach 

polityki spójności; 

62. wzywa Komisję do uproszczenia i 

ujednolicenia przepisów regulujących 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

w następnych WRF w celu maksymalnego 

zwiększenia ich skutecznego stosowania; 

uważa, że opcja przewidująca utworzenie 

jednego funduszu, który zintegrowałby z 

jednej strony instrumenty finansowe na 

szczeblu UE zarządzane centralnie w 

ramach takich programów, jak instrument 

„Łącząc Europę”, program „Horyzont 

2020”, program COSME, program 

„Kreatywna Europa” oraz program na 

rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 

(EaSI), a z drugiej strony Europejski 

Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI), 

stanowi propozycję do dalszej dyskusji; 

jest zdania, że takie rozwiązanie o 

charakterze ogólnym powinno 

przewidywać jasną strukturę 

umożliwiającą wybór różnych rodzajów 

instrumentów finansowych dla różnych 

obszarów polityki i rodzajów działań; 

podkreśla jednak, że do takiego funduszu 

nigdy nie można byłoby włączyć 

instrumentów finansowych zarządzanych 

przez państwa członkowskie w ramach 

polityki spójności ani finansować 

projektów sprzecznych z wewnętrznymi i 

międzynarodowymi zobowiązaniami UE; 

Or. en 

 

Poprawka  309 

Péter Niedermüller, Claude Moraes 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 62 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

62. wzywa Komisję do uproszczenia i 

ujednolicenia przepisów regulujących 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

w następnych WRF w celu maksymalnego 

zwiększenia ich skutecznego stosowania; 

uważa, że opcja przewidująca utworzenie 

jednego funduszu, który zintegrowałby z 

jednej strony instrumenty finansowe na 

szczeblu UE zarządzane centralnie w 

ramach takich programów, jak instrument 

„Łącząc Europę”, program „Horyzont 

2020”, program COSME, program 

„Kreatywna Europa” oraz program na 

rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 

(EaSI), a z drugiej strony Europejski 

Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI), 

stanowi propozycję do dalszej dyskusji; 

jest zdania, że takie rozwiązanie o 

charakterze ogólnym powinno 

przewidywać jasną strukturę 

umożliwiającą wybór różnych rodzajów 

instrumentów finansowych dla różnych 

obszarów polityki i rodzajów działań; 

podkreśla jednak, że do takiego funduszu 

nigdy nie można byłoby włączyć 

instrumentów finansowych zarządzanych 

przez państwa członkowskie w ramach 

polityki spójności; 

62. wzywa Komisję do uproszczenia i 

ujednolicenia przepisów regulujących 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

w następnych WRF w celu maksymalnego 

zwiększenia ich skutecznego stosowania; 

uważa, że opcja przewidująca utworzenie 

jednego funduszu, który zintegrowałby z 

jednej strony instrumenty finansowe na 

szczeblu UE zarządzane centralnie w 

ramach takich programów, jak instrument 

„Łącząc Europę”, program „Horyzont 

2020”, program COSME, program 

„Kreatywna Europa” oraz program na 

rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 

(EaSI), a z drugiej strony Europejski 

Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI), 

a także przyszły wewnętrzny europejski 

fundusz na rzecz demokracji i praw 

człowieka stanowi propozycję do dalszej 

dyskusji; jest zdania, że takie rozwiązanie 

o charakterze ogólnym powinno 

przewidywać jasną strukturę 

umożliwiającą wybór różnych rodzajów 

instrumentów finansowych dla różnych 

obszarów polityki i rodzajów działań; 

podkreśla jednak, że do takiego funduszu 

nigdy nie można byłoby włączyć 

instrumentów finansowych zarządzanych 

przez państwa członkowskie w ramach 

polityki spójności; 

Or. en 

 

Poprawka  310 

Bernd Kölmel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 62 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

62. wzywa Komisję do uproszczenia i 62. wzywa Komisję do uproszczenia i 
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ujednolicenia przepisów regulujących 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

w następnych WRF w celu maksymalnego 

zwiększenia ich skutecznego stosowania; 

uważa, że opcja przewidująca utworzenie 

jednego funduszu, który zintegrowałby z 

jednej strony instrumenty finansowe na 

szczeblu UE zarządzane centralnie w 

ramach takich programów, jak instrument 

„Łącząc Europę”, program „Horyzont 

2020”, program COSME, program 

„Kreatywna Europa” oraz program na 

rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 

(EaSI), a z drugiej strony Europejski 

Fundusz Inwestycji Strategicznych 

(EFSI), stanowi propozycję do dalszej 

dyskusji; jest zdania, że takie rozwiązanie 

o charakterze ogólnym powinno 

przewidywać jasną strukturę 

umożliwiającą wybór różnych rodzajów 

instrumentów finansowych dla różnych 

obszarów polityki i rodzajów działań; 

podkreśla jednak, że do takiego funduszu 

nigdy nie można byłoby włączyć 

instrumentów finansowych zarządzanych 

przez państwa członkowskie w ramach 

polityki spójności; 

ujednolicenia przepisów regulujących 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

w następnych WRF w celu maksymalnego 

zwiększenia ich skutecznego stosowania; 

uważa, że opcja przewidująca utworzenie 

jednego funduszu, który zintegrowałby 

instrumenty finansowe na szczeblu UE 

zarządzane centralnie w ramach takich 

programów, jak instrument „Łącząc 

Europę”, program „Horyzont 2020”, 

program COSME i program „Kreatywna 

Europa” oraz program na rzecz 

zatrudnienia i innowacji społecznych 

(EaSI) stanowi propozycję do dalszej 

dyskusji; jest zdania, że takie rozwiązanie 

o charakterze ogólnym powinno 

przewidywać jasną strukturę 

umożliwiającą wybór różnych rodzajów 

instrumentów finansowych dla różnych 

obszarów polityki i rodzajów działań; 

podkreśla jednak, że do takiego funduszu 

nigdy nie można byłoby włączyć 

instrumentów finansowych zarządzanych 

przez państwa członkowskie w ramach 

polityki spójności; 

Or. en 

 

Poprawka  311 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 62 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

62. wzywa Komisję do uproszczenia i 

ujednolicenia przepisów regulujących 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

w następnych WRF w celu maksymalnego 

zwiększenia ich skutecznego stosowania; 

uważa, że opcja przewidująca utworzenie 

jednego funduszu, który zintegrowałby z 

jednej strony instrumenty finansowe na 

62. wzywa Komisję do uproszczenia i 

ujednolicenia przepisów regulujących 

wykorzystanie instrumentów finansowych 

w następnych WRF w celu maksymalnego 

zwiększenia ich skutecznego stosowania; 

uważa, że opcja przewidująca utworzenie 

jednego funduszu, który zintegrowałby z 

jednej strony instrumenty finansowe na 
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szczeblu UE zarządzane centralnie w 

ramach takich programów, jak instrument 

„Łącząc Europę”, program „Horyzont 

2020”, program COSME, program 

„Kreatywna Europa” oraz program na 

rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 

(EaSI), a z drugiej strony Europejski 

Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI), 

stanowi propozycję do dalszej dyskusji; 

jest zdania, że takie rozwiązanie o 

charakterze ogólnym powinno 

przewidywać jasną strukturę 

umożliwiającą wybór różnych rodzajów 

instrumentów finansowych dla różnych 

obszarów polityki i rodzajów działań; 

podkreśla jednak, że do takiego funduszu 

nigdy nie można byłoby włączyć 

instrumentów finansowych zarządzanych 

przez państwa członkowskie w ramach 

polityki spójności; 

szczeblu UE zarządzane centralnie w 

ramach takich programów, jak instrument 

„Łącząc Europę”, program „Horyzont 

2020”, program COSME, program 

„Kreatywna Europa” oraz program na 

rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 

(EaSI), a z drugiej strony Europejski 

Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI), 

stanowi propozycję do dalszej dyskusji; 

jest zdania, że takie rozwiązanie o 

charakterze ogólnym mogłoby 

przewidywać jasną strukturę 

umożliwiającą wybór różnych rodzajów 

instrumentów finansowych dla różnych 

obszarów polityki i rodzajów działań; 

podkreśla jednak, że do takiego funduszu 

nigdy nie można byłoby włączyć 

instrumentów finansowych zarządzanych 

przez państwa członkowskie w ramach 

polityki spójności; 

Or. en 

 

Poprawka  312 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 64 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

64. uważa, że struktura WRF powinna 

zapewniać większą widoczność 

priorytetów politycznych i budżetowych 

UE dla obywateli europejskich oraz wzywa 

do jaśniejszego przedstawienia wszystkich 

obszarów wydatków UE; jest przekonany, 

że główne filary przyszłych wydatków UE 

nakreślone w niniejszej rezolucji powinny 

zostać odpowiednio uwzględnione; 

64. wskazuje, że struktura nowych 

WRF powinna lepiej odzwierciedlać pięć 

głównych priorytetów politycznych UE; 
uważa, że struktura WRF powinna 

zapewniać większą widoczność 

priorytetów politycznych i budżetowych 

UE dla obywateli europejskich oraz wzywa 

do jaśniejszego przedstawienia wszystkich 

obszarów wydatków UE; jest przekonany, 

że główne filary przyszłych wydatków UE 

nakreślone w niniejszej rezolucji powinny 

zostać odpowiednio uwzględnione; wzywa 

do zwiększenia spójności pomiędzy 

finansowaniem budżetu UE a jego celami, 

w razie potrzeby przez przebicie szklanego 

sufitu, jakim jest wartość tego budżetu 
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wynosząca 1 % PKB państw 

członkowskich, lub dostosowanie i 

ograniczenie celów UE; 

Or. en 

 

Poprawka  313 

Helga Trüpel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 64 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 64a. wzywa Komisję do utworzenia w 

ramach następnych WRF klastra 

cyfrowego integrującego wszystkie 

programy UE, które dostarczają 

komplementarnych odpowiedzi na 

cyfrowe wyzwania w Unii i obejmują takie 

działania, jak digitalizacja przemysłu, 

zaawansowane umiejętności cyfrowe, 

badania w sektorze cyfrowym, innowacje 

w mediach i działania multimedialne, 

umiejętność korzystania z mediów, 

obliczenia wielkiej skali, bezpieczeństwo 

cybernetyczne, administracja 

elektroniczna i infrastruktura usług 

cyfrowych; 

Or. en 

 

Poprawka  314 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 64 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 64a. uważa, że struktura WRF powinna 

również odzwierciedlać gospodarkę UE i 

obejmować program i instrumenty 

wspierające przedsiębiorczość i wszystkie 
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jej formy biznesowe od projektów 

indywidualnych po projekty wspólne, takie 

jak przedsiębiorstwa spółdzielcze; 

Or. en 

 

Poprawka  315 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 64 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 64a. uważa zatem, że obecna 

prezentacja działów wymaga pewnych 

usprawnień, ale jest przeciwny wszelkim 

nieuzasadnionym radykalnym zmianom, 

w tym postuluje utrzymanie wydatków na 

wspólną politykę rolną jako odrębnego 

działu budżetowego; 

Or. pl 

 

Poprawka  316 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 65 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

65. uważa zatem, że obecna 

prezentacja działów wymaga pewnych 

usprawnień, ale jest przeciwny wszelkim 

nieuzasadnionym radykalnym zmianom; 

proponuje w związku z tym następującą 

strukturę WRF na okres po 2020 r.; 

skreślony 

Dział 1: Silniejsza i zrównoważona 

gospodarka 

 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

 

w ramach zarządzania bezpośredniego:  
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- badania naukowe i innowacje  

- przemysł, przedsiębiorczość oraz 

małe i średnie przedsiębiorstwa 

 

- duże projekty infrastrukturalne  

- transport, cyfryzację, energię  

- środowisko i przystosowanie do 

zmiany klimatu 

 

- rolnictwo i rozwój obszarów 

wiejskich 

 

- gospodarkę morską i rybołówstwo  

- Instrumenty horyzontalne 

(finansowe) wspierające inwestycje w 

Europie (ewentualny finansowy 

instrument parasolowy na szczeblu UE, w 

tym EFIS) 

 

Dział 2: Większa spójność i solidarność w 

Europie 

 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

 

- spójność gospodarczą, społeczną i 

terytorialną (w ramach zarządzania 

dzielonego): 

 

 inwestycje w innowacje, cyfryzację, 

reindustrializację, MŚP, transport, 

przystosowanie do zmiany klimatu 

 

 zatrudnienie, sprawy społeczne i 

włączenie społeczne 

 

- kształcenie i uczenie się przez całe 

życie 

 

- kulturę, obywatelstwo i 

komunikację 

 

- zdrowie i bezpieczeństwo żywności  

- azyl, migrację i integrację, 

sprawiedliwość i konsumentów 

 

- wsparcie i koordynację z 

administracjami krajowymi  

 

Dział 3: Większa odpowiedzialność na 

świecie 

 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

 

- współpracę międzynarodową i  
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rozwój 

- sąsiedztwo  

- rozszerzenie  

- pomoc humanitarną  

- handel  

- wkład w fundusze powiernicze UE 

oraz instrumenty w zakresie stosunków 

zewnętrznych 

 

Dział 4: Bezpieczeństwo, pokój i 

stabilność dla wszystkich 

 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

 

- bezpieczeństwo  

- reagowanie kryzysowe i stabilność  

- wspólną politykę zagraniczną i 

bezpieczeństwa 

 

- obronność  

Dział 5: Skuteczna administracja w 

służbie Europejczyków 

 

- finansowanie pracowników UE  

- finansowanie budynków i 

wyposażenia instytucji UE 

 

Or. pl 

 

Poprawka  317 

Tamás Deutsch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 65 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

65. uważa zatem, że obecna prezentacja 

działów wymaga pewnych usprawnień, ale 

jest przeciwny wszelkim nieuzasadnionym 

radykalnym zmianom; proponuje w 

związku z tym następującą strukturę WRF 

na okres po 2020 r.; 

65. uważa zatem, że obecna prezentacja 

działów wymaga pewnych usprawnień, ale 

jest przeciwny wszelkim nieuzasadnionym 

radykalnym zmianom; proponuje w 

związku z tym przejrzystą strukturę WRF 

na okres po 2020 r., w której różne 

priorytety umieszczone są w osobnych 

działach; popiera utrzymanie osobnych 
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działów dla: spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej; rolnictwa i 

rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki 

morskiej i rybołówstwa; 

Dział 1: Silniejsza i zrównoważona 

gospodarka 

 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 
 

w ramach zarządzania bezpośredniego:  

– badania naukowe i innowacje  
– przemysł, przedsiębiorczość oraz 

małe i średnie przedsiębiorstwa  

 

– duże projekty infrastrukturalne  
– transport, cyfryzację, energię  
– środowisko i przystosowanie do 

zmiany klimatu 
 

– rolnictwo i rozwój obszarów 

wiejskich 
 

– gospodarkę morską i rybołówstwo  
– Instrumenty horyzontalne 

(finansowe) wspierające inwestycje w 

Europie (ewentualny finansowy 

instrument parasolowy na szczeblu UE, w 

tym EFIS) 

 

Dział 2: Większa spójność i solidarność w 

Europie 
 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 
 

– spójność gospodarczą, społeczną i 

terytorialną (w ramach zarządzania 

dzielonego): 

 

 inwestycje w innowacje, cyfryzację, 

reindustrializację, MŚP, transport, 

przystosowanie do zmiany klimatu 

 

 zatrudnienie, sprawy społeczne i 

włączenie społeczne
 

– kształcenie i uczenie się przez całe 

życie
 

– kulturę, obywatelstwo i 

komunikację 
 

– zdrowie i bezpieczeństwo żywności  
– azyl, migrację i integrację, 

sprawiedliwość i konsumentów 
 

– wsparcie i koordynację z 

administracjami krajowymi 
 

Dział 3: Większa odpowiedzialność na 

świecie 
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W tym programy i instrumenty 

wspierające: 
 

– współpracę międzynarodową i 

rozwój 
 

– sąsiedztwo  

– rozszerzenie  

– pomoc humanitarną  

– handel  

– wkład w fundusze powiernicze UE 

oraz instrumenty w zakresie stosunków 

zewnętrznych 

 

Dział 4: Bezpieczeństwo, pokój i 

stabilność dla wszystkich 
 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 
 

– bezpieczeństwo  
– reagowanie kryzysowe i stabilność   
– wspólną politykę zagraniczną i 

bezpieczeństwa  
 

– obronność  
Dział 5: Skuteczna administracja w 

służbie Europejczyków 
 

– finansowanie pracowników UE  
– finansowanie budynków i 

wyposażenia instytucji UE 
 

Or. en 

 

Poprawka  318 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 65 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

65. uważa zatem, że obecna prezentacja 

działów wymaga pewnych usprawnień, ale 

jest przeciwny wszelkim nieuzasadnionym 

radykalnym zmianom; proponuje w 

związku z tym następującą strukturę WRF 

na okres po 2020 r.; 

65. uważa zatem, że obecna prezentacja 

działów wymaga pewnych usprawnień, ale 

jest przeciwny wszelkim nieuzasadnionym 

radykalnym zmianom; Wzywa Komisję do 

zaproponowania nowej struktury WRF na 

okres po 2020 r.; 
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Dział 1: Silniejsza i zrównoważona 

gospodarka 

 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 
 

w ramach zarządzania bezpośredniego:  

– badania naukowe i innowacje  
– przemysł, przedsiębiorczość oraz 

małe i średnie przedsiębiorstwa  

 

– duże projekty infrastrukturalne  
– transport, cyfryzację, energię  
– środowisko i przystosowanie do 

zmiany klimatu 
 

– rolnictwo i rozwój obszarów 

wiejskich 
 

– gospodarkę morską i rybołówstwo  
– Instrumenty horyzontalne 

(finansowe) wspierające inwestycje w 

Europie (ewentualny finansowy 

instrument parasolowy na szczeblu UE, w 

tym EFIS) 

 

Dział 2: Większa spójność i solidarność w 

Europie 
 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 
 

– spójność gospodarczą, społeczną i 

terytorialną (w ramach zarządzania 

dzielonego): 

 

 inwestycje w innowacje, cyfryzację, 

reindustrializację, MŚP, transport, 

przystosowanie do zmiany klimatu 

 

 zatrudnienie, sprawy społeczne i 

włączenie społeczne
 

– kształcenie i uczenie się przez całe 

życie
 

– kulturę, obywatelstwo i 

komunikację 
 

– zdrowie i bezpieczeństwo żywności  
– azyl, migrację i integrację, 

sprawiedliwość i konsumentów 
 

– wsparcie i koordynację z 

administracjami krajowymi 
 

Dział 3: Większa odpowiedzialność na 

świecie 
 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 
 

– współpracę międzynarodową i 

rozwój 
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– sąsiedztwo  

– rozszerzenie  

– pomoc humanitarną  

– handel  

– wkład w fundusze powiernicze UE 

oraz instrumenty w zakresie stosunków 

zewnętrznych 

 

Dział 4: Bezpieczeństwo, pokój i 

stabilność dla wszystkich 
 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 
 

– bezpieczeństwo  
– reagowanie kryzysowe i stabilność   
– wspólną politykę zagraniczną i 

bezpieczeństwa  
 

– obronność  
Dział 5: Skuteczna administracja w 

służbie Europejczyków 
 

– finansowanie pracowników UE  
– finansowanie budynków i 

wyposażenia instytucji UE 
 

Or. en 

 

Poprawka  319 

Bernd Kölmel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 65 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

65. uważa zatem, że obecna prezentacja 

działów wymaga pewnych usprawnień, ale 

jest przeciwny wszelkim nieuzasadnionym 

radykalnym zmianom; proponuje w 

związku z tym następującą strukturę WRF 

na okres po 2020 r.; 

65. uważa zatem, że obecna prezentacja 

działów wymaga usprawnień; proponuje w 

związku z tym następującą strukturę WRF 

na okres po 2020 r.; 

Dział 1: Silniejsza i zrównoważona 

gospodarka 

Dział 1: Bezpieczeństwo w Europie 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 
W tym programy i instrumenty 

wspierające: 
w ramach zarządzania bezpośredniego:  

– badania naukowe i innowacje – azyl i migrację 

– przemysł, przedsiębiorczość oraz – bezpieczeństwo i zwalczanie 
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małe i średnie przedsiębiorstwa  terroryzmu  

– duże projekty infrastrukturalne – reagowanie kryzysowe i stabilność 

– transport, cyfryzację, energię  

– środowisko i przystosowanie do 

zmiany klimatu 

 

– rolnictwo i rozwój obszarów 

wiejskich 

 

– gospodarkę morską i rybołówstwo  

– Instrumenty horyzontalne 

(finansowe) wspierające inwestycje w 

Europie (ewentualny finansowy 

instrument parasolowy na szczeblu UE, w 

tym EFIS) 

 

Dział 2: Większa spójność i solidarność w 

Europie 

Dział 2: Konkurencyjna i innowacyjna 

Europa 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

– spójność gospodarczą, społeczną i 

terytorialną (w ramach zarządzania 

dzielonego): 

– badania naukowe i innowacje 

 inwestycje w innowacje, cyfryzację, 

reindustrializację, MŚP, transport, 

przystosowanie do zmiany klimatu 

– przemysł, przedsiębiorczość oraz 

małe i średnie przedsiębiorstwa 

 zatrudnienie, sprawy społeczne i 

włączenie społeczne

– duże projekty infrastrukturalne 

– kształcenie i uczenie się przez całe 

życie

– transport, cyfryzację, energię

– kulturę, obywatelstwo i 

komunikację 

– handel 

– zdrowie i bezpieczeństwo żywności  

– azyl, migrację i integrację, 

sprawiedliwość i konsumentów 

 

– wsparcie i koordynację z 

administracjami krajowymi 

 

Dział 3: Większa odpowiedzialność na 

świecie 

Dział 3: Reforma strefy euro dla 

zrównoważonego rozwoju i wzrostu 

gospodarczego 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

– współpracę międzynarodową i 

rozwój 

– mechanizm stabilizacji strefy euro 

– sąsiedztwo – program na rzecz wsparcia dla 

państw członkowskich na wypadek 

opuszczenia strefy euro w wyniku 

negocjacji 

– rozszerzenie  

– pomoc humanitarną  
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– handel  

– wkład w fundusze powiernicze UE 

oraz instrumenty w zakresie stosunków 

zewnętrznych 

 

Dział 4: Bezpieczeństwo, pokój i 

stabilność dla wszystkich 

Dział 4: Spójne społeczeństwo i silny 

wymiar wiejski w Europie 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

– bezpieczeństwo – spójność gospodarczą, społeczną i 

terytorialną 

– reagowanie kryzysowe i stabilność  – rolnictwo i rozwój obszarów 

wiejskich 

– wspólną politykę zagraniczną i 

bezpieczeństwa  

– gospodarkę morską i rybołówstwo 

– obronność  

Dział 5: Skuteczna administracja w 

służbie Europejczyków 

Dział 5: Globalny wymiar Europy 

– finansowanie pracowników UE – pomoc humanitarna 

– finansowanie budynków i 

wyposażenia instytucji UE 

– współpraca międzynarodowa i 

rozwój 

 – wkłady do funduszy powierniczych 

UE 

 Dział 6: Administracja 

Or. en 

 

Poprawka  320 

Janusz Lewandowski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 65 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

65. uważa zatem, że obecna prezentacja 

działów wymaga pewnych usprawnień, ale 

jest przeciwny wszelkim nieuzasadnionym 

radykalnym zmianom; proponuje w 

związku z tym następującą strukturę WRF 

na okres po 2020 r.; 

65. uważa zatem, że obecna prezentacja 

działów wymaga pewnych usprawnień, ale 

jest przeciwny wszelkim nieuzasadnionym 

radykalnym zmianom; proponuje w 

związku z tym następującą strukturę WRF 

na okres po 2020 r.; 

  

Dział 1: Silniejsza i zrównoważona 

gospodarka 

Dział 1: Inteligentny wzrost gospodarczy 

sprzyjający włączeniu społecznemu 

 a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia 

 b. Spójność gospodarcza, społeczna i 
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terytorialna 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 
 

w ramach zarządzania bezpośredniego:  

– badania naukowe i innowacje  

– przemysł, przedsiębiorczość oraz 

małe i średnie przedsiębiorstwa  

 

– duże projekty infrastrukturalne  

– transport, cyfryzację, energię  

– środowisko i przystosowanie do 

zmiany klimatu 

 

– rolnictwo i rozwój obszarów 

wiejskich 

 

– gospodarkę morską i rybołówstwo  

– Instrumenty horyzontalne 

(finansowe) wspierające inwestycje w 

Europie (ewentualny finansowy 

instrument parasolowy na szczeblu UE, w 

tym EFIS) 

 

Dział 2: Większa spójność i solidarność w 

Europie 

Dział 2: Zrównoważony wzrost 

gospodarczy: zasoby naturalne 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

 

– spójność gospodarczą, społeczną i 

terytorialną (w ramach zarządzania 

dzielonego): 

 

 inwestycje w innowacje, cyfryzację, 

reindustrializację, MŚP, transport, 

przystosowanie do zmiany klimatu 

 

 zatrudnienie, sprawy społeczne i 

włączenie społeczne



– kształcenie i uczenie się przez całe 

życie



– kulturę, obywatelstwo i 

komunikację 

 

– zdrowie i bezpieczeństwo żywności  

– azyl, migrację i integrację, 

sprawiedliwość i konsumentów 

 

– wsparcie i koordynację z 

administracjami krajowymi 

 

Dział 3: Większa odpowiedzialność na 

świecie 

Dział 3: Bezpieczeństwo, obywatelstwo i 

obronność 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

 

– współpracę międzynarodową i 

rozwój 

 

– sąsiedztwo  

– rozszerzenie  
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– pomoc humanitarną  

– handel  

– wkład w fundusze powiernicze UE 

oraz instrumenty w zakresie stosunków 

zewnętrznych 

 

Dział 4: Bezpieczeństwo, pokój i 

stabilność dla wszystkich 

Dział 4: Globalny wymiar Europy 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

 

– bezpieczeństwo  

– reagowanie kryzysowe i stabilność   

– wspólną politykę zagraniczną i 

bezpieczeństwa  

 

– obronność  

Dział 5: Skuteczna administracja w służbie 

Europejczyków 

Dział 5: Administracja 

– finansowanie pracowników UE  

– finansowanie budynków i 

wyposażenia instytucji UE 

 

Or. en 

 

Poprawka  321 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Giovanni La Via 

Projekt rezolucji 

Ustęp 65 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

65. uważa zatem, że obecna prezentacja 

działów wymaga pewnych usprawnień, ale 

jest przeciwny wszelkim nieuzasadnionym 

radykalnym zmianom; proponuje w 

związku z tym następującą strukturę WRF 

na okres po 2020 r.; 

65. uważa zatem, że obecna prezentacja 

działów wymaga pewnych usprawnień, ale 

jest przeciwny wszelkim nieuzasadnionym 

radykalnym zmianom; proponuje w 

związku z tym następującą strukturę WRF 

na okres po 2020 r.; 

Dział 1: Silniejsza i zrównoważona 

gospodarka 

Dział 1: Silniejsza, zrównoważona i 

cyfrowa gospodarka 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 
W tym programy i instrumenty 

wspierające: 
w ramach zarządzania bezpośredniego: w ramach zarządzania bezpośredniego: 

– badania naukowe i innowacje – badania naukowe i innowacje 

– przemysł, przedsiębiorczość oraz 

małe i średnie przedsiębiorstwa  

– przemysł, przedsiębiorczość oraz 

małe i średnie przedsiębiorstwa  

 – cyfrową transformację gospodarki 

i społeczeństwa 

– duże projekty infrastrukturalne – duże projekty infrastrukturalne 
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– transport, cyfryzację, energię – transport, energię 

– środowisko i przystosowanie do 

zmiany klimatu 

– środowisko i przystosowanie do 

zmiany klimatu 

– rolnictwo i rozwój obszarów 

wiejskich 

 

– gospodarkę morską i rybołówstwo  

– Instrumenty horyzontalne 

(finansowe) wspierające inwestycje w 

Europie (ewentualny finansowy instrument 

parasolowy na szczeblu UE, w tym EFIS) 

– Instrumenty horyzontalne 

(finansowe) wspierające inwestycje w 

Europie (ewentualny finansowy instrument 

parasolowy na szczeblu UE, w tym EFIS) 

Dział 2: Większa spójność i solidarność w 

Europie 

Dział 2: Większa spójność i solidarność w 

Europie 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

– spójność gospodarczą, społeczną i 

terytorialną (w ramach zarządzania 

dzielonego): 

– spójność gospodarczą, społeczną i 

terytorialną (w ramach zarządzania 

dzielonego): 

 inwestycje w innowacje, 

cyfryzację, reindustrializację, MŚP, 

transport, przystosowanie do zmiany 

klimatu 

 inwestycje w innowacje, 

cyfryzację, reindustrializację, MŚP, 

transport, przystosowanie do zmiany 

klimatu 

 zatrudnienie, sprawy społeczne i 

włączenie społeczne

 zatrudnienie, sprawy społeczne i 

włączenie społeczne

– kształcenie i uczenie się przez całe 

życie

– kształcenie i uczenie się przez całe 

życie

– kulturę, obywatelstwo i 

komunikację 

– kulturę, obywatelstwo, media i 

komunikację 

– zdrowie i bezpieczeństwo żywności – zdrowie i bezpieczeństwo żywności 

– azyl, migrację i integrację, 

sprawiedliwość i konsumentów 

– azyl, migrację i integrację, 

sprawiedliwość i konsumentów 

– wsparcie i koordynację z 

administracjami krajowymi 

– wsparcie i koordynację z 

administracjami krajowymi 

 Dział 2a (nowy): Silniejsze i 

zrównoważone rolnictwo i rybołówstwo 

 W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

 – rolnictwo i rozwój obszarów 

wiejskich 

 – gospodarkę morską i rybołówstwo 

Dział 3: Większa odpowiedzialność na 

świecie 

Dział 3: Większa odpowiedzialność na 

świecie 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

– współpracę międzynarodową i 

rozwój 

– współpracę międzynarodową i 

rozwój 

– sąsiedztwo – sąsiedztwo 

– rozszerzenie – rozszerzenie 
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– pomoc humanitarną – pomoc humanitarną 

– handel – handel 

– wkład w fundusze powiernicze UE 

oraz instrumenty w zakresie stosunków 

zewnętrznych 

– wkład w fundusze powiernicze UE 

oraz instrumenty w zakresie stosunków 

zewnętrznych 

Dział 4: Bezpieczeństwo, pokój i 

stabilność dla wszystkich 

Dział 4: Bezpieczeństwo, pokój i 

stabilność dla wszystkich 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

– bezpieczeństwo – bezpieczeństwo 

– reagowanie kryzysowe i stabilność  – reagowanie kryzysowe i stabilność, 

w tym ochronę ludności 

– wspólną politykę zagraniczną i 

bezpieczeństwa  

– wspólną politykę zagraniczną i 

bezpieczeństwa  

– obronność – badania i innowacje w dziedzinie 

obronności 

Dział 5: Skuteczna administracja w służbie 

Europejczyków 

Dział 5: Skuteczna administracja w służbie 

Europejczyków 

– finansowanie pracowników UE – finansowanie pracowników UE 

– finansowanie budynków i 

wyposażenia instytucji UE 

– finansowanie budynków i 

wyposażenia instytucji UE 

Or. en 

 

Poprawka  322 

Ivana Maletić 

Projekt rezolucji 

Ustęp 65 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

65. uważa zatem, że obecna prezentacja 

działów wymaga pewnych usprawnień, ale 

jest przeciwny wszelkim nieuzasadnionym 

radykalnym zmianom; proponuje w 

związku z tym następującą strukturę WRF 

na okres po 2020 r.; 

65. uważa zatem, że obecna prezentacja 

działów wymaga pewnych usprawnień, ale 

jest przeciwny wszelkim nieuzasadnionym 

radykalnym zmianom; proponuje w 

związku z tym następującą strukturę WRF 

na okres po 2020 r.; 

Dział 1: Silniejsza i zrównoważona 

gospodarka 

Dział 1: Silniejsza i konkurencyjna 

gospodarka 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 
W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

w ramach zarządzania bezpośredniego: w ramach zarządzania bezpośredniego: 

– badania naukowe i innowacje – badania naukowe i innowacje 
– przemysł, przedsiębiorczość oraz – przemysł, przedsiębiorczość oraz 
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małe i średnie przedsiębiorstwa  małe i średnie przedsiębiorstwa 

– duże projekty infrastrukturalne – duże projekty infrastrukturalne 
– transport, cyfryzację, energię – transport, cyfryzację, energię 
– środowisko i przystosowanie do 

zmiany klimatu 
 

– rolnictwo i rozwój obszarów 

wiejskich 
 

– gospodarkę morską i rybołówstwo  
– Instrumenty horyzontalne 

(finansowe) wspierające inwestycje w 

Europie (ewentualny finansowy 

instrument parasolowy na szczeblu UE, w 

tym EFIS) 

 

  
 Dział 2: Zrównoważony rozwój, ochrona 

zasobów naturalnych i zarządzanie nimi 

 – rolnictwo i rozwój obszarów 

wiejskich 

 – gospodarka morska i rybołówstwo 

 – środowisko i przystosowanie do 

zmiany klimatu 

Dział 2: Większa spójność i solidarność w 

Europie 

Dział 3: Większa spójność i solidarność w 

Europie 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

– spójność gospodarczą, społeczną i 

terytorialną (w ramach zarządzania 

dzielonego): 

– spójność gospodarczą, społeczną i 

terytorialną (w ramach zarządzania 

dzielonego): 

 inwestycje w innowacje, 

cyfryzację, reindustrializację, MŚP, 

transport, przystosowanie do zmiany 

klimatu 

 inwestycje w innowacje, 

cyfryzację, reindustrializację, MŚP, 

transport, przystosowanie do zmiany 

klimatu 

 zatrudnienie, sprawy społeczne i 

włączenie społeczne

 zatrudnienie, sprawy społeczne i 

włączenie społeczne

– kształcenie i uczenie się przez całe 

życie

– kształcenie i uczenie się przez całe 

życie

– kulturę, obywatelstwo i 

komunikację 

– kulturę, obywatelstwo i 

komunikację 

– zdrowie i bezpieczeństwo żywności – zdrowie i bezpieczeństwo żywności 

– azyl, migrację i integrację, 

sprawiedliwość i konsumentów 

– azyl, migrację i integrację, 

sprawiedliwość i konsumentów 

– wsparcie i koordynację z 

administracjami krajowymi 

– wsparcie i koordynację z 

administracjami krajowymi 

Dział 3: Większa odpowiedzialność na 

świecie 

Dział 4: Większa odpowiedzialność na 

świecie 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 
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– współpracę międzynarodową i 

rozwój 

– współpracę międzynarodową i 

rozwój 

– sąsiedztwo – sąsiedztwo 

– rozszerzenie – rozszerzenie 

– pomoc humanitarną – pomoc humanitarną 

– handel – handel 

– wkład w fundusze powiernicze UE 

oraz instrumenty w zakresie stosunków 

zewnętrznych 

– wkład w fundusze powiernicze UE 

oraz instrumenty w zakresie stosunków 

zewnętrznych 

Dział 4: Bezpieczeństwo, pokój i 

stabilność dla wszystkich 

Dział 5: Bezpieczeństwo, pokój i 

stabilność dla wszystkich 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

– bezpieczeństwo – bezpieczeństwo 

– reagowanie kryzysowe i stabilność  – reagowanie kryzysowe i stabilność  

– wspólną politykę zagraniczną i 

bezpieczeństwa  

– wspólną politykę zagraniczną i 

bezpieczeństwa  

– obronność – obronność 

Dział 5: Skuteczna administracja w służbie 

Europejczyków 

Dział 6: Skuteczna administracja w służbie 

Europejczyków 

– finansowanie pracowników UE – finansowanie pracowników UE 

– finansowanie budynków i 

wyposażenia instytucji UE 

– finansowanie budynków i 

wyposażenia instytucji UE 

Or. en 

 

Poprawka  323 

Jens Geier, Josef Weidenholzer, Miroslav Poche, Péter Niedermüller, Claude Moraes, 

Derek Vaughan, Clare Moody, Soraya Post, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 65 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

65. uważa zatem, że obecna prezentacja 

działów wymaga pewnych usprawnień, ale 

jest przeciwny wszelkim nieuzasadnionym 

radykalnym zmianom; proponuje w 

związku z tym następującą strukturę WRF 

na okres po 2020 r.; 

65. uważa zatem, że obecna prezentacja 

działów wymaga pewnych usprawnień, ale 

jest przeciwny wszelkim nieuzasadnionym 

radykalnym zmianom; proponuje w 

związku z tym następującą strukturę WRF 

na okres po 2020 r.; 

Dział 1: Silniejsza i zrównoważona Dział 1: Silniejsza i zrównoważona 
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gospodarka gospodarka 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

w ramach zarządzania bezpośredniego: w ramach zarządzania bezpośredniego: 

– badania naukowe i innowacje – badania naukowe i innowacje 

 – transformację cyfrową 

europejskiego społeczeństwa i gospodarki 

– przemysł, przedsiębiorczość oraz 

małe i średnie przedsiębiorstwa  

– przemysł, przedsiębiorczość oraz 

małe i średnie przedsiębiorstwa  

– duże projekty infrastrukturalne – duże projekty infrastrukturalne 

– transport, cyfryzację, energię – transport, energię, przestrzeń 

kosmiczną 

– środowisko i przystosowanie do 

zmiany klimatu 

– środowisko, łagodzenie skutków 

zmiany klimatu i przystosowanie się do 

niej 

– rolnictwo i rozwój obszarów 

wiejskich 

– rolnictwo i rozwój obszarów 

wiejskich 

– gospodarkę morską i rybołówstwo – gospodarkę morską i rybołówstwo 

  

– Instrumenty horyzontalne 

(finansowe) wspierające inwestycje w 

Europie (ewentualny finansowy instrument 

parasolowy na szczeblu UE, w tym EFIS) 

– Instrumenty horyzontalne 

(finansowe) wspierające inwestycje w 

Europie (ewentualny finansowy instrument 

parasolowy na szczeblu UE, w tym EFIS) 

Dział 2: Większa spójność i solidarność w 

Europie 

Dział 2: Większa spójność i solidarność w 

Europie 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

– spójność gospodarczą, społeczną i 

terytorialną (w ramach zarządzania 

dzielonego): 

– spójność gospodarczą, społeczną i 

terytorialną (w ramach zarządzania 

dzielonego): 

 inwestycje w innowacje, 

cyfryzację, reindustrializację, MŚP, 

transport, przystosowanie do zmiany 

klimatu 

 inwestycje w innowacje, badania, 

cyfryzację, przemiany przemysłowe, MŚP, 

transport, przystosowanie do zmiany 

klimatu i łagodzenie jej skutków, energię i 

środowisko 

 zatrudnienie, sprawy społeczne i 

włączenie społeczne

 zatrudnienie, kształcenie, sprawy 

społeczne i włączenie społeczne, 

budowanie zdolności 

– kształcenie i uczenie się przez całe 

życie

– kształcenie, młodzież i uczenie się 

przez całe życie 

 – demokrację, praworządność i 

prawa podstawowe 

– kulturę, obywatelstwo i 

komunikację 

– kulturę, obywatelstwo i 

komunikację 
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– zdrowie i bezpieczeństwo żywności – zdrowie i bezpieczeństwo żywności  

– azyl, migrację i integrację, 

sprawiedliwość i konsumentów 

– azyl, migrację i integrację, 

sprawiedliwość i konsumentów 

– wsparcie i koordynację z 

administracjami krajowymi 

– wsparcie i koordynację z 

administracjami krajowymi 

 – równouprawnienie płci 

Dział 3: Większa odpowiedzialność na 

świecie 

Dział 3: Większa odpowiedzialność na 

świecie 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

 – prawa człowieka, demokrację i 

praworządność 

– współpracę międzynarodową i 

rozwój 

– współpracę międzynarodową i 

rozwój 

– sąsiedztwo – sąsiedztwo 

– rozszerzenie – rozszerzenie 

– pomoc humanitarną – pomoc humanitarną 

– handel – handel 

 – równouprawnienie płci 

– wkład w fundusze powiernicze UE 

oraz instrumenty w zakresie stosunków 

zewnętrznych 

– wkład w fundusze powiernicze UE 

oraz instrumenty w zakresie stosunków 

zewnętrznych 

Dział 4: Bezpieczeństwo, pokój i 

stabilność dla wszystkich 

Dział 4: Bezpieczeństwo, pokój i 

stabilność dla wszystkich 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

– bezpieczeństwo – bezpieczeństwo 

 - cyberbezpieczeństwo 

– reagowanie kryzysowe i stabilność – reagowanie kryzysowe i stabilność 

– wspólną politykę zagraniczną i 

bezpieczeństwa 

– wspólną politykę zagraniczną i 

bezpieczeństwa 

– obronność – obronność 

Dział 5: Skuteczna administracja w służbie 

Europejczyków 

Dział 5: Skuteczna administracja w służbie 

Europejczyków 

– finansowanie pracowników UE – finansowanie pracowników UE 

– finansowanie budynków i 

wyposażenia instytucji UE 

– finansowanie budynków i 

wyposażenia instytucji UE 

Or. en 
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Poprawka  324 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 65 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

65. uważa zatem, że obecna prezentacja 

działów wymaga pewnych usprawnień, ale 

jest przeciwny wszelkim nieuzasadnionym 

radykalnym zmianom; proponuje w 

związku z tym następującą strukturę WRF 

na okres po 2020 r.; 

65. uważa zatem, że obecna prezentacja 

działów wymaga pewnych usprawnień, ale 

jest przeciwny wszelkim nieuzasadnionym 

radykalnym zmianom; proponuje w 

związku z tym następującą strukturę WRF 

na okres po 2020 r.; 

Dział 1: Silniejsza i zrównoważona 

gospodarka 

Dział 1: Silniejsza i zrównoważona 

gospodarka 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

w ramach zarządzania bezpośredniego: w ramach zarządzania bezpośredniego: 

– badania naukowe i innowacje – badania naukowe i innowacje 

– przemysł, przedsiębiorczość oraz 

małe i średnie przedsiębiorstwa  

– przemysł, przedsiębiorczość oraz 

małe i średnie przedsiębiorstwa  

– duże projekty infrastrukturalne – duże projekty infrastrukturalne 

– transport, cyfryzację, energię – transport, cyfryzację, energię 

– środowisko i przystosowanie do 

zmiany klimatu 

– środowisko i przystosowanie do 

zmiany klimatu 

– rolnictwo i rozwój obszarów 

wiejskich 

– rolnictwo i rozwój obszarów 

wiejskich 

– gospodarkę morską i rybołówstwo – gospodarkę morską i rybołówstwo 

– Instrumenty horyzontalne 

(finansowe) wspierające inwestycje w 

Europie (ewentualny finansowy instrument 

parasolowy na szczeblu UE, w tym EFIS) 

– Instrumenty horyzontalne 

(finansowe) wspierające inwestycje w 

Europie (ewentualny finansowy instrument 

parasolowy na szczeblu UE, w tym EFIS) 

Dział 2: Większa spójność i solidarność w 

Europie 

Dział 2: Większa spójność i solidarność w 

Europie 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

– spójność gospodarczą, społeczną i 

terytorialną (w ramach zarządzania 

dzielonego): 

– spójność gospodarczą, społeczną i 

terytorialną (w ramach zarządzania 

dzielonego): 

 inwestycje w innowacje, 

cyfryzację, reindustrializację, MŚP, 

transport, przystosowanie do zmiany 

klimatu 

 inwestycje w innowacje, 

cyfryzację, reindustrializację, MŚP, 

transport, przystosowanie do zmiany 

klimatu i wyzwania demograficzne 

 zatrudnienie, sprawy społeczne i  zatrudnienie, sprawy społeczne i 
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włączenie społeczne włączenie społeczne, ograniczenie 

nierówności i zwalczanie ubóstwa 

  dopasowanie umiejętności i 

kwalifikacji do potrzeb rynku pracy

  zmniejszenie różnic w sytuacji w 

dziedzinie zatrudnienia między państwami 

członkowskimi a krajami kandydującymi;

– kształcenie i uczenie się przez całe 

życie

– kształcenie, ze szczególnym 

naciskiem na umiejętności cyfrowe i 

umiejętności w zakresie przedsiębiorczości 

oraz uczenie się przez całe życie 

– kulturę, obywatelstwo i 

komunikację 

– kulturę, obywatelstwo i 

komunikację 

– zdrowie i bezpieczeństwo żywności – zdrowie i bezpieczeństwo żywności 

– azyl, migrację i integrację, 

sprawiedliwość i konsumentów 

– azyl, migrację i integrację, 

sprawiedliwość i konsumentów 

– wsparcie i koordynację z 

administracjami krajowymi 

– wsparcie i koordynację z 

administracjami krajowymi 

Dział 3: Większa odpowiedzialność na 

świecie 

Dział 3: Większa odpowiedzialność na 

świecie 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

– współpracę międzynarodową i 

rozwój 

– współpracę międzynarodową i 

rozwój 

– sąsiedztwo – sąsiedztwo 

– rozszerzenie – rozszerzenie 

– pomoc humanitarną – pomoc humanitarną 

– handel – handel 

– wkład w fundusze powiernicze UE 

oraz instrumenty w zakresie stosunków 

zewnętrznych 

– wkład w fundusze powiernicze UE 

oraz instrumenty w zakresie stosunków 

zewnętrznych 

Dział 4: Bezpieczeństwo, pokój i 

stabilność dla wszystkich 

Dział 4: Bezpieczeństwo, pokój i 

stabilność dla wszystkich 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

– bezpieczeństwo – bezpieczeństwo 

– reagowanie kryzysowe i stabilność – reagowanie kryzysowe i stabilność 

– wspólną politykę zagraniczną i 

bezpieczeństwa 

– wspólną politykę zagraniczną i 

bezpieczeństwa 

– obronność – obronność 
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Dział 5: Skuteczna administracja w służbie 

Europejczyków 

Dział 5: Skuteczna administracja w służbie 

Europejczyków 

– finansowanie pracowników UE – finansowanie pracowników UE 

– finansowanie budynków i 

wyposażenia instytucji UE 

– finansowanie budynków i 

wyposażenia instytucji UE 

Or. en 

 

 

Poprawka  325 

Tiemo Wölken 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 65 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

65. uważa zatem, że obecna prezentacja 

działów wymaga pewnych usprawnień, ale 

jest przeciwny wszelkim nieuzasadnionym 

radykalnym zmianom; proponuje w 

związku z tym następującą strukturę WRF 

na okres po 2020 r.; 

65. uważa zatem, że obecna prezentacja 

działów wymaga pewnych usprawnień, ale 

jest przeciwny wszelkim nieuzasadnionym 

radykalnym zmianom; proponuje w 

związku z tym następującą strukturę WRF 

na okres po 2020 r.; 

Dział 1: Silniejsza i zrównoważona 

gospodarka 

Dział 1: Silniejsza i zrównoważona 

gospodarka 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 
W tym programy i instrumenty 

wspierające, zgodnie z celami 

zrównoważonego rozwoju i celami 

porozumienia paryskiego promującymi 

zrównoważoną gospodarkę i 

dekarbonizację: 

w ramach zarządzania bezpośredniego: w ramach zarządzania bezpośredniego: 

– badania naukowe i innowacje – badania naukowe i innowacje 
– przemysł, przedsiębiorczość oraz 

małe i średnie przedsiębiorstwa  

– przemysł, przedsiębiorczość oraz 

małe i średnie przedsiębiorstwa 

– duże projekty infrastrukturalne – duże projekty infrastrukturalne 
– transport, cyfryzację, energię – transport, cyfryzację, energię 
– środowisko i przystosowanie do 

zmiany klimatu 

– Środowisko, w tym finansowanie 

na rzecz przyrody w celu powstrzymania 

utraty różnorodności biologicznej, i 

przystosowanie do zmiany klimatu 
– rolnictwo i rozwój obszarów 

wiejskich 

– rolnictwo i rozwój obszarów 

wiejskich 
– gospodarkę morską i rybołówstwo – gospodarkę morską i rybołówstwo 
– Instrumenty horyzontalne 

(finansowe) wspierające inwestycje w 

– Instrumenty horyzontalne 

(finansowe) wspierające inwestycje w 
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Europie (ewentualny finansowy instrument 

parasolowy na szczeblu UE, w tym EFIS) 

Europie (ewentualny finansowy instrument 

parasolowy na szczeblu UE, w tym EFIS) 
Dział 2: Większa spójność i solidarność w 

Europie 

Dział 2: Większa spójność i solidarność w 

Europie 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

– spójność gospodarczą, społeczną i 

terytorialną (w ramach zarządzania 

dzielonego): 

– spójność gospodarczą, społeczną i 

terytorialną (w ramach zarządzania 

dzielonego): 

 inwestycje w innowacje, 

cyfryzację, reindustrializację, MŚP, 

transport, przystosowanie do zmiany 

klimatu 

 inwestycje w innowacje, 

cyfryzację, reindustrializację, MŚP, 

transport, przystosowanie do zmiany 

klimatu 

 zatrudnienie, sprawy społeczne i 

włączenie społeczne

 zatrudnienie, sprawy społeczne i 

włączenie społeczne

– kształcenie i uczenie się przez całe 

życie

– kształcenie i uczenie się przez całe 

życie

– kulturę, obywatelstwo i 

komunikację 

– kulturę, obywatelstwo i 

komunikację 

– zdrowie i bezpieczeństwo żywności – zdrowie i bezpieczeństwo żywności 

– azyl, migrację i integrację, 

sprawiedliwość i konsumentów 

– azyl, migrację i integrację, 

sprawiedliwość i konsumentów 

– wsparcie i koordynację z 

administracjami krajowymi 

– wsparcie i koordynację z 

administracjami krajowymi 

Dział 3: Większa odpowiedzialność na 

świecie 

Dział 3: Większa odpowiedzialność na 

świecie 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

  

– współpracę międzynarodową i 

rozwój 

– współpracę międzynarodową i 

rozwój 

– sąsiedztwo – sąsiedztwo 

– rozszerzenie – rozszerzenie 

– pomoc humanitarną – pomoc humanitarną 

– handel – handel 

– wkład w fundusze powiernicze UE 

oraz instrumenty w zakresie stosunków 

zewnętrznych 

– wkład w fundusze powiernicze UE 

oraz instrumenty w zakresie stosunków 

zewnętrznych 

Dział 4: Bezpieczeństwo, pokój i 

stabilność dla wszystkich 

Dział 4: Bezpieczeństwo, pokój i 

stabilność dla wszystkich 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

– bezpieczeństwo – bezpieczeństwo 

– reagowanie kryzysowe i stabilność  – reagowanie kryzysowe i stabilność  

– wspólną politykę zagraniczną i 

bezpieczeństwa  

– wspólną politykę zagraniczną i 

bezpieczeństwa  
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– obronność – obronność 

Dział 5: Skuteczna administracja w służbie 

Europejczyków 

Dział 5: Skuteczna administracja w służbie 

Europejczyków 

– finansowanie pracowników UE – finansowanie pracowników UE 

– finansowanie budynków i 

wyposażenia instytucji UE 

– finansowanie budynków i 

wyposażenia instytucji UE 

Or. en 

 

Poprawka  326 

Paul Rübig 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 65 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

65. uważa zatem, że obecna prezentacja 

działów wymaga pewnych usprawnień, ale 

jest przeciwny wszelkim nieuzasadnionym 

radykalnym zmianom; proponuje w 

związku z tym następującą strukturę WRF 

na okres po 2020 r.; 

65. uważa zatem, że obecna prezentacja 

działów wymaga pewnych usprawnień, ale 

jest przeciwny wszelkim nieuzasadnionym 

radykalnym zmianom; proponuje w 

związku z tym następującą strukturę WRF 

na okres po 2020 r.; 

Dział 1: Silniejsza i zrównoważona 

gospodarka 

Dział 1: Silniejsza i zrównoważona 

gospodarka 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 
W tym programy i instrumenty 

wspierające: 
w ramach zarządzania bezpośredniego: w ramach zarządzania bezpośredniego: 

– badania naukowe i innowacje – badania naukowe i innowacje 

– przemysł, przedsiębiorczość oraz 

małe i średnie przedsiębiorstwa  

– przemysł, przedsiębiorczość oraz 

małe i średnie przedsiębiorstwa  

– duże projekty infrastrukturalne – duże projekty infrastrukturalne 

– transport, cyfryzację, energię – transport, cyfryzację, energię 

– środowisko i przystosowanie do 

zmiany klimatu 

– środowisko i przystosowanie do 

zmiany klimatu 

– rolnictwo i rozwój obszarów 

wiejskich 

– rolnictwo i rozwój obszarów 

wiejskich 

– gospodarkę morską i rybołówstwo – gospodarkę morską i rybołówstwo 

– Instrumenty horyzontalne 

(finansowe) wspierające inwestycje w 

Europie (ewentualny finansowy instrument 

parasolowy na szczeblu UE, w tym EFIS) 

– Instrumenty horyzontalne 

(finansowe) wspierające inwestycje w 

Europie (ewentualny finansowy instrument 

parasolowy na szczeblu UE, w tym EFIS) 

Dział 2: Większa spójność i solidarność w 

Europie 

Dział 2: Większa spójność i solidarność w 

Europie 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

– spójność gospodarczą, społeczną i – spójność gospodarczą, społeczną i 



 

PE616.896v01-00 54/160 AM\1144763PL.docx 

PL 

terytorialną (w ramach zarządzania 

dzielonego): 

terytorialną (w ramach zarządzania 

dzielonego): 

 inwestycje w innowacje, 

cyfryzację, reindustrializację, MŚP, 

transport, przystosowanie do zmiany 

klimatu 

 inwestycje w innowacje, 

cyfryzację, reindustrializację, MŚP, 

transport, przystosowanie do zmiany 

klimatu 

 zatrudnienie, sprawy społeczne i 

włączenie społeczne

 zatrudnienie, sprawy społeczne i 

włączenie społeczne

– kształcenie i uczenie się przez całe 

życie

– kształcenie i uczenie się przez całe 

życie

– kulturę, obywatelstwo i 

komunikację 

– kulturę, obywatelstwo i 

komunikację 

– zdrowie i bezpieczeństwo żywności – zdrowie i bezpieczeństwo żywności 

– azyl, migrację i integrację, 

sprawiedliwość i konsumentów 

– azyl, migrację i integrację, 

sprawiedliwość i konsumentów 

– wsparcie i koordynację z 

administracjami krajowymi 

– wsparcie i koordynację z 

administracjami krajowymi 

Dział 3: Większa odpowiedzialność na 

świecie 

Dział 3: Większa odpowiedzialność na 

świecie 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

– współpracę międzynarodową i 

rozwój 

– współpracę międzynarodową i 

rozwój 

– sąsiedztwo – sąsiedztwo 

– rozszerzenie – rozszerzenie 

– pomoc humanitarną – pomoc humanitarną 

– handel – handel 

– wkład w fundusze powiernicze UE 

oraz instrumenty w zakresie stosunków 

zewnętrznych 

– wkład w fundusze powiernicze UE 

oraz instrumenty w zakresie stosunków 

zewnętrznych 

Dział 4: Bezpieczeństwo, pokój i 

stabilność dla wszystkich 

Dział 4: Bezpieczeństwo, pokój i 

stabilność dla wszystkich 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

W tym programy i instrumenty 

wspierające: 

– bezpieczeństwo – bezpieczeństwo 

– reagowanie kryzysowe i stabilność  – reagowanie kryzysowe i stabilność  

– wspólną politykę zagraniczną i 

bezpieczeństwa  

– wspólną politykę zagraniczną i 

bezpieczeństwa  

– obronność – badania i innowacje w dziedzinie 

obronności 

Dział 5: Skuteczna administracja w służbie 

Europejczyków 

Dział 5: Skuteczna administracja w służbie 

Europejczyków 

– finansowanie pracowników UE – finansowanie pracowników UE 

– finansowanie budynków i 

wyposażenia instytucji UE 

– finansowanie budynków i 

wyposażenia instytucji UE 
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Or. en 

 

Poprawka  327 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 66 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 66a. podkreśla, że porozumienie 

paryskie powinno stanowić główną oś 

WRF po 2020 r .; w związku z tym uważa, 

że wszystkie polityki i programy należy 

gruntownie zreformować, aby uczynić je 

jak najbardziej zgodnymi z COP21 w celu 

uzyskania co najmniej 50 % wydatków 

związanych z klimatem w ramach WRF 

po 2020 r .; 

Or. en 

 

Poprawka  328 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 66 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 66b. jest zdania, że aby chronić naszą 

planetę, dbać o ludzi i inwestować w naszą 

przyszłość w UE i dla świata, wydatki 

związane z energią jądrową, gazem, 

transportem drogowym i obronnością 

powinny zostać wykluczone z wszelkiego 

rodzaju bezpośredniego lub pośredniego 

wsparcia z budżetu UE; w związku z tym 

budżet UE nie powinien już finansować 

bezpośrednio ani pośrednio infrastruktury 

paliw kopalnych w UE i za granicą; 

Or. en 
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Poprawka  329 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Silniejsza i zrównoważona gospodarka Silniejsza, bardziej sprawiedliwa1a i 

zrównoważona gospodarka 

 __________________ 

 1apomimo wspólnej deklaracji w sprawie 

uwzględniania aspektu płci załączonej do 

WRF 2014 – 2020 poczyniono niewielkie 

postępy w tej dziedzinie, natomiast z WRF 

na lata 2014 – 2020 nie wyłoniła się 

wyraźna strategia w zakresie 

równouprawnienia płci z określonymi 

założeniami, konkretnymi celami oraz 

przydzielonymi środkami. W kontekście 

niniejszego sprawozdania ogromne 

znaczenie ma symboliczne odniesienie 

podkreślające potencjał, jaki ogólne ramy 

finansowe Unii mają w kwestii 

przyczynienia się do zwiększenia 

równouprawnienia płci i zapewnienia 

uwzględniania aspektu płci. 

Or. en 

 

Poprawka  330 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Silniejsza i zrównoważona gospodarka Silniejsza, zrównoważona i cyfrowa 

gospodarka 

Or. en 
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Poprawka  331 

Ivana Maletić 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Silniejsza i zrównoważona gospodarka Silniejsza i konkurencyjna gospodarka 

Or. en 

 

Poprawka  332 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Silniejsza i zrównoważona gospodarka Ochrona planety 

Or. en 

 

Poprawka  333 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Dominique Riquet, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 67 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

67. podkreśla znaczenie dokończenia 

tworzenia europejskiej przestrzeni 

badawczej, unii energetycznej i jednolitego 

rynku cyfrowego jako podstawowych 

elementów jednolitego rynku 

europejskiego; 

67. podkreśla znaczenie dokończenia 

tworzenia europejskiej przestrzeni 

badawczej, unii energetycznej, jednolitego 

europejskiego obszaru transportu i 

jednolitego rynku cyfrowego jako 

podstawowych elementów jednolitego 

rynku europejskiego i ponownie podkreśla 

potrzebę odpowiedniego finansowania 

instrumentu „Łącząc Europę” jako 
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strategicznego narzędzia wspierającego 

osiągnięcie tych celów; 

Or. en 

 

Poprawka  334 

Marco Valli 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 67 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

67. podkreśla znaczenie dokończenia 

tworzenia europejskiej przestrzeni 

badawczej, unii energetycznej i 

jednolitego rynku cyfrowego jako 

podstawowych elementów jednolitego 

rynku europejskiego; 

67. podkreśla znaczenie dokończenia 

tworzenia unii energetycznej opartej na 

przyszłościowej polityce w dziedzinie 

zmiany klimatu, jednolitego rynku 

cyfrowego i europejskiej przestrzeni 

badawczej jako podstawowych elementów 

jednolitego rynku europejskiego; 

Or. it 

 

Poprawka  335 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 67 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

67. podkreśla znaczenie dokończenia 

tworzenia europejskiej przestrzeni 

badawczej, unii energetycznej i jednolitego 

rynku cyfrowego jako podstawowych 

elementów jednolitego rynku 

europejskiego; 

67. podkreśla1a znaczenie dokończenia 

tworzenia europejskiej przestrzeni 

badawczej, unii energetycznej i jednolitego 

rynku cyfrowego jako podstawowych 

elementów jednolitego rynku 

europejskiego; 

 __________________ 

 1a ustęp zostanie umieszczony w rozdziale 

„Inwestycja w przyszłość“  

Or. en 
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Poprawka  336 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 67 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 67a. podkreśla potrzebę zapewnienia 

większej spójności między polityką 

finansowania UE a podjętym przez Unię 

zobowiązaniem w ramach porozumienia 

paryskiego, które nakłada obowiązek 

dostosowania wszystkich przepływów 

finansowych do długoterminowego celu w 

zakresie klimatu; w tym kontekście 

podkreśla potencjał WRF w zakresie 

stymulowania szybkiego przejścia na 

gospodarkę o zerowej emisji netto do 2050 

r.; apeluje o wykluczenie wsparcia dla 

paliw kopalnych już w 2020 r., 

przeznaczenie łącznie co najmniej połowy 

środków WRF na wydatki związane z 

klimatem i zaproponowanie nowego 

instrumentu służącego przyspieszeniu 

transformacji energetycznej przez 

wspieranie organów lokalnych, 

spółdzielni energetycznych, aktywnych 

odbiorców energii i przedsiębiorstw; 

Or. it 

 

Poprawka  337 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

68. uważa, że w następnych WRF 

powinna nastąpić większa koncentracja 

środków budżetowych w obszarach, które 

wykazują wyraźną europejską wartość 

dodaną oraz stymulują wzrost 

68. uważa, że w następnych WRF 

powinna nastąpić większa koncentracja 

środków budżetowych w obszarach, które 

wykazują wyraźną europejską wartość 

dodaną oraz stymulują zrównoważony 
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gospodarczy, konkurencyjność i 

zatrudnienie; podkreśla w tym kontekście 

znaczenie badań naukowych i innowacji 

dla stworzenia zrównoważonej, 

przodującej w skali światowej gospodarki 

opartej na wiedzy i wyraża ubolewanie, że 

z powodu braku odpowiedniego 

finansowania jedynie niewielka część 

wysokiej jakości projektów w tej 

dziedzinie otrzymała finansowanie UE w 

ramach obecnych WRF; 

wzrost gospodarczy, konkurencyjność i 

zatrudnienie; podkreśla w tym kontekście 

znaczenie badań naukowych i innowacji 

dla stworzenia zrównoważonej, 

przodującej w skali światowej gospodarki 

opartej na wiedzy i wyraża ubolewanie, że 

z powodu braku odpowiedniego 

finansowania jedynie niewielka część 

wysokiej jakości projektów w tej 

dziedzinie, w szczególności dotyczących 

najważniejszych zagadnień, takich jak 

efektywne gospodarowanie zasobami, 

kapitał naturalny i usługi ekosystemowe, 

ekologiczne miejsca pracy i ich 

finansowanie, otrzymała finansowanie UE 

w ramach obecnych WRF; 

Or. en 

 

Poprawka  338 

Jordi Solé, Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

68. uważa, że w następnych WRF 

powinna nastąpić większa koncentracja 

środków budżetowych w obszarach, które 

wykazują wyraźną europejską wartość 

dodaną oraz stymulują wzrost 

gospodarczy, konkurencyjność i 

zatrudnienie; podkreśla w tym kontekście 

znaczenie badań naukowych i innowacji 

dla stworzenia zrównoważonej, 

przodującej w skali światowej gospodarki 

opartej na wiedzy i wyraża ubolewanie, że 

z powodu braku odpowiedniego 

finansowania jedynie niewielka część 

wysokiej jakości projektów w tej 

dziedzinie otrzymała finansowanie UE w 

ramach obecnych WRF; 

68. uważa1a, że2a w następnych WRF 

powinna nastąpić większa koncentracja 

środków budżetowych w obszarach, które 

wykazują wyraźną europejską wartość 

dodaną, umacniają europejską 

gospodarkę i czynią ją bardziej odporną 

przez promowanie długoterminowej 

konkurencyjności, zrównoważonego 

rozwoju i solidarności; podkreśla w tym 

kontekście znaczenie badań naukowych i 

innowacji dla stworzenia zrównoważonej, 

przodującej w skali światowej gospodarki 

opartej na wiedzy i wyraża ubolewanie, że 

z powodu braku odpowiedniego 

finansowania jedynie niewielka część 

wysokiej jakości projektów w tej 

dziedzinie otrzymała finansowanie UE w 

ramach obecnych WRF; 
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 __________________ 

 1a ustęp zostanie umieszczony w rozdziale 

„Inwestycja w przyszłość“ 

 2a poprawka zaproponowana przez NABU 

- Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Poprawka  339 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

68. uważa, że w następnych WRF 

powinna nastąpić większa koncentracja 

środków budżetowych w obszarach, które 

wykazują wyraźną europejską wartość 

dodaną oraz stymulują wzrost gospodarczy, 

konkurencyjność i zatrudnienie; podkreśla 

w tym kontekście znaczenie badań 

naukowych i innowacji dla stworzenia 

zrównoważonej, przodującej w skali 

światowej gospodarki opartej na wiedzy i 

wyraża ubolewanie, że z powodu braku 

odpowiedniego finansowania jedynie 

niewielka część wysokiej jakości 

projektów w tej dziedzinie otrzymała 

finansowanie UE w ramach obecnych 

WRF; 

68. uważa, że w następnych WRF 

powinna nastąpić większa koncentracja 

środków budżetowych w obszarach, które 

wykazują wyraźną europejską wartość 

dodaną oraz stymulują rozwój gospodarczy 

i włączenie społeczne, konkurencyjność i 

zatrudnienie; 

Or. en 

 

Poprawka  340 

Marco Valli 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 
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Projekt rezolucji Poprawka 

68. uważa, że w następnych WRF 

powinna nastąpić większa koncentracja 

środków budżetowych w obszarach, które 

wykazują wyraźną europejską wartość 

dodaną oraz stymulują wzrost gospodarczy, 

konkurencyjność i zatrudnienie; podkreśla 

w tym kontekście znaczenie badań 

naukowych i innowacji dla stworzenia 

zrównoważonej, przodującej w skali 

światowej gospodarki opartej na wiedzy i 

wyraża ubolewanie, że z powodu braku 

odpowiedniego finansowania jedynie 

niewielka część wysokiej jakości 

projektów w tej dziedzinie otrzymała 

finansowanie UE w ramach obecnych 

WRF; 

68. uważa, że w następnych WRF 

powinna nastąpić większa koncentracja 

środków budżetowych w obszarach, które 

wykazują wyraźną europejską wartość 

dodaną, przyczyniają się do osiągnięcia 

celów w dziedzinie klimatu i energii oraz 

stymulują dobrobyt, konkurencyjność i 

zatrudnienie; podkreśla w tym kontekście 

znaczenie badań naukowych i innowacji 

dla stworzenia zrównoważonej, 

przodującej w skali światowej gospodarki 

opartej na wiedzy i wyraża ubolewanie, że 

z powodu braku odpowiedniego 

finansowania jedynie niewielka część 

wysokiej jakości projektów w tej 

dziedzinie otrzymała finansowanie UE w 

ramach obecnych WRF; 

Or. it 

 

Poprawka  341 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

68. uważa, że w następnych WRF 

powinna nastąpić większa koncentracja 

środków budżetowych w obszarach, które 

wykazują wyraźną europejską wartość 

dodaną oraz stymulują wzrost 

gospodarczy, konkurencyjność i 

zatrudnienie; podkreśla w tym kontekście 

znaczenie badań naukowych i innowacji 

dla stworzenia zrównoważonej, 

przodującej w skali światowej gospodarki 

opartej na wiedzy i wyraża ubolewanie, że 

z powodu braku odpowiedniego 

finansowania jedynie niewielka część 

wysokiej jakości projektów w tej 

dziedzinie otrzymała finansowanie UE w 

ramach obecnych WRF; 

68. uważa, że w następnych WRF 

powinna nastąpić większa koncentracja 

środków budżetowych w obszarach, które 

wykazują wyraźną europejską wartość 

dodaną oraz w jak największym stopniu 

stymulują równomierny wzrost 

gospodarczy, konkurencyjność i 

zatrudnienie we wszystkich regionach UE; 

podkreśla w tym kontekście znaczenie 

badań naukowych i innowacji dla 

stworzenia zrównoważonej, przodującej w 

skali światowej gospodarki opartej na 

wiedzy i wyraża ubolewanie, że z powodu 

braku odpowiedniego finansowania jedynie 

niewielka część wysokiej jakości 

projektów w tej dziedzinie otrzymała 
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finansowanie UE w ramach obecnych 

WRF; 

Or. en 

 

Poprawka  342 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

68. uważa, że w następnych WRF 

powinna nastąpić większa koncentracja 

środków budżetowych w obszarach, które 

wykazują wyraźną europejską wartość 

dodaną oraz stymulują wzrost 

gospodarczy, konkurencyjność i 

zatrudnienie; podkreśla w tym kontekście 

znaczenie badań naukowych i innowacji 

dla stworzenia zrównoważonej, 

przodującej w skali światowej gospodarki 

opartej na wiedzy i wyraża ubolewanie, że 

z powodu braku odpowiedniego 

finansowania jedynie niewielka część 

wysokiej jakości projektów w tej 

dziedzinie otrzymała finansowanie UE w 

ramach obecnych WRF; 

68. uważa, że w następnych WRF 

powinna nastąpić większa koncentracja 

środków budżetowych w obszarach 

promujących zrównoważony rozwój i 

godne miejsca pracy, które wykazują 

wyraźną europejską wartość dodaną oraz 

stymulują wzrost gospodarczy, 

konkurencyjność i zatrudnienie; podkreśla 

w tym kontekście znaczenie badań 

naukowych i innowacji dla stworzenia 

zrównoważonej, przodującej w skali 

światowej gospodarki opartej na wiedzy i 

wyraża ubolewanie, że z powodu braku 

odpowiedniego finansowania jedynie 

niewielka część wysokiej jakości 

projektów w tej dziedzinie otrzymała 

finansowanie UE w ramach obecnych 

WRF; 

Or. en 

 

Poprawka  343 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

68. uważa, że w następnych WRF 

powinna nastąpić większa koncentracja 

środków budżetowych w obszarach, które 

68. uważa, że w następnych WRF 

powinna nastąpić większa koncentracja 

środków budżetowych w obszarach, które 
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wykazują wyraźną europejską wartość 

dodaną oraz stymulują wzrost 

gospodarczy, konkurencyjność i 

zatrudnienie; podkreśla w tym kontekście 

znaczenie badań naukowych i innowacji 

dla stworzenia zrównoważonej, 

przodującej w skali światowej gospodarki 

opartej na wiedzy i wyraża ubolewanie, że 

z powodu braku odpowiedniego 

finansowania jedynie niewielka część 

wysokiej jakości projektów w tej 

dziedzinie otrzymała finansowanie UE w 

ramach obecnych WRF; 

wykazują wyraźną wartość dodaną, dzięki 

której europejska gospodarka będzie 

działała na bardziej etycznych zasadach, 

promując solidarność i zrównoważony 

rozwój; podkreśla w tym kontekście 

znaczenie badań naukowych i innowacji 

dla stworzenia zrównoważonej, 

przodującej w skali światowej gospodarki 

opartej na wiedzy i wyraża ubolewanie, że 

z powodu braku odpowiedniego 

finansowania jedynie niewielka część 

wysokiej jakości projektów w tej 

dziedzinie otrzymała finansowanie UE w 

ramach obecnych WRF; 

Or. fr 

 

Poprawka  344 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

68. uważa, że w następnych WRF 

powinna nastąpić większa koncentracja 

środków budżetowych w obszarach, które 

wykazują wyraźną europejską wartość 

dodaną oraz stymulują wzrost 

gospodarczy, konkurencyjność i 

zatrudnienie; podkreśla w tym kontekście 

znaczenie badań naukowych i innowacji 

dla stworzenia zrównoważonej, 

przodującej w skali światowej gospodarki 

opartej na wiedzy i wyraża ubolewanie, że 

z powodu braku odpowiedniego 

finansowania jedynie niewielka część 

wysokiej jakości projektów w tej 

dziedzinie otrzymała finansowanie UE w 

ramach obecnych WRF; 

68. w następnych WRF powinna 

nastąpić większa koncentracja środków 

budżetowych w obszarach, które wykazują 

wyraźną europejską wartość dodaną oraz 

stymulują jednolity wzrost gospodarczy i 

zrównoważony rozwój ekologiczny, 

wysokiej jakości miejsca pracy oraz 

długotrwałe zatrudnienie; podkreśla w tym 

kontekście znaczenie badań naukowych i 

innowacji dla stworzenia zrównoważonej, 

przodującej w skali światowej gospodarki 

opartej na wiedzy i wyraża ubolewanie, że 

z powodu braku odpowiedniego 

finansowania jedynie niewielka część 

wysokiej jakości projektów w tej 

dziedzinie otrzymała finansowanie UE w 

ramach obecnych WRF; 

Or. en 
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Poprawka  345 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 69 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

69. wzywa w związku z tym do 

znacznego zwiększenia całkowitego 

budżetu przeznaczonego na 9. program 

ramowy w następnych WRF, który 

powinien zostać ustalony na poziomie co 

najmniej 120 mld EUR; uważa, że poziom 

ten jest odpowiedni, by zapewnić globalną 

konkurencyjność oraz wiodącą pozycję w 

dziedzinie naukowej i przemysłowej 

Europy w celu sprostania wyzwaniom 

społecznym i przyczynienia się do 

realizacji celów UE w zakresie klimatu; 

69. wzywa w związku z tym do 

znacznego zwiększenia całkowitego 

budżetu przeznaczonego na 9. program 

ramowy w następnych WRF, który 

powinien zostać ustalony na poziomie co 

najmniej 160 mld EUR; uważa, że poziom 

ten jest odpowiedni, by zapewnić globalną 

konkurencyjność oraz wiodącą pozycję w 

dziedzinie naukowej i przemysłowej 

Europy w celu sprostania wyzwaniom 

społecznym i przyczynienia się do 

realizacji celów UE w zakresie klimatu; 

Or. sv 

 

Poprawka  346 

Paul Rübig, Christian Ehler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 69 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

69. wzywa w związku z tym do 

znacznego zwiększenia całkowitego 

budżetu przeznaczonego na 9. program 

ramowy w następnych WRF, który 

powinien zostać ustalony na poziomie co 

najmniej 120 mld EUR; uważa, że poziom 

ten jest odpowiedni, by zapewnić globalną 

konkurencyjność oraz wiodącą pozycję w 

dziedzinie naukowej i przemysłowej 

Europy w celu sprostania wyzwaniom 

społecznym i przyczynienia się do 

realizacji celów UE w zakresie klimatu; 

69. wzywa w związku z tym do 

znacznego zwiększenia całkowitego 

budżetu przeznaczonego na 9. program 

ramowy w następnych WRF, który 

powinien powinien zostać co najmniej 

podwojony; uważa, że poziom ten jest 

odpowiedni, by zapewnić globalną 

konkurencyjność oraz wiodącą pozycję w 

dziedzinie naukowej i przemysłowej 

Europy w celu sprostania wyzwaniom 

społecznym i przyczynienia się do 

realizacji celów UE w zakresie klimatu; 

Or. de 
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Poprawka  347 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 69 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

69. wzywa w związku z tym do 

znacznego zwiększenia całkowitego 

budżetu przeznaczonego na 9. program 

ramowy w następnych WRF, który 

powinien zostać ustalony na poziomie co 

najmniej 120 mld EUR; uważa, że poziom 

ten jest odpowiedni, by zapewnić globalną 

konkurencyjność oraz wiodącą pozycję w 

dziedzinie naukowej i przemysłowej 

Europy w celu sprostania wyzwaniom 

społecznym i przyczynienia się do 

realizacji celów UE w zakresie klimatu; 

69. wzywa w związku z tym do 

znacznego zwiększenia całkowitego 

budżetu przeznaczonego na 9. program 

ramowy w następnych WRF, który 

powinien zostać ustalony na poziomie co 

najmniej 120 mld EUR i nie powinien 

podlegać cięciom ani redukcjom w czasie 

ich wdrażania; uważa, że poziom ten jest 

odpowiedni, by zapewnić globalną 

konkurencyjność oraz wiodącą pozycję w 

dziedzinie naukowej i przemysłowej 

Europy w celu sprostania wyzwaniom 

społecznym i przyczynienia się do 

realizacji celów UE w zakresie klimatu; w 

tym kontekście ponownie podkreśla 

konieczność utrzymania dotacji 

finansowych, w szczególności na badania 

uniwersyteckie, badania oparte na 

współpracy i badania podstawowe; 

Or. it 

 

Poprawka  348 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 69 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

69. wzywa w związku z tym do 

znacznego zwiększenia całkowitego 

budżetu przeznaczonego na 9. program 

ramowy w następnych WRF, który 

powinien zostać ustalony na poziomie co 

najmniej 120 mld EUR; uważa, że poziom 

ten jest odpowiedni, by zapewnić globalną 

konkurencyjność oraz wiodącą pozycję w 

dziedzinie naukowej i przemysłowej 

69. wzywa w związku z tym do 

znacznego zwiększenia całkowitego 

budżetu przeznaczonego na 9. program 

ramowy w następnych WRF, który 

powinien zostać ustalony na poziomie co 

najmniej 120 mld EUR; uważa, że poziom 

ten jest odpowiedni, by zapewnić globalną 

konkurencyjność oraz wiodącą pozycję w 

dziedzinie naukowej i przemysłowej 
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Europy w celu sprostania wyzwaniom 

społecznym i przyczynienia się do 

realizacji celów UE w zakresie klimatu; 

Europy w celu sprostania wyzwaniom 

społecznym i przyczynienia się do 

realizacji celów UE w zakresie klimatu 

oraz celów zrównoważonego rozwoju; 

Or. en 

 

Poprawka  349 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 69 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

69. wzywa w związku z tym do 

znacznego zwiększenia całkowitego 

budżetu przeznaczonego na 9. program 

ramowy w następnych WRF, który 

powinien zostać ustalony na poziomie co 

najmniej 120 mld EUR; uważa, że poziom 

ten jest odpowiedni, by zapewnić globalną 

konkurencyjność oraz wiodącą pozycję w 

dziedzinie naukowej i przemysłowej 

Europy w celu sprostania wyzwaniom 

społecznym i przyczynienia się do 

realizacji celów UE w zakresie klimatu; 

69. wzywa1a w związku z tym do 

znacznego zwiększenia całkowitego 

budżetu przeznaczonego na program 

„Horyzont 2030” w następnych WRF, 

który powinien zostać ustalony na 

poziomie co najmniej 105 mld EUR; 

uważa, że poziom ten jest odpowiedni, by 

zapewnić globalną konkurencyjność oraz 

wiodącą pozycję w dziedzinie naukowej i 

przemysłowej Europy w celu sprostania 

wyzwaniom społecznym i przyczynienia 

się do realizacji celów UE w zakresie 

klimatu; 

 __________________ 

 1a ustęp zostanie umieszczony w rozdziale 

„Inwestycja w przyszłość“ 

Or. en 

 

Poprawka  350 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 69 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

69. wzywa w związku z tym do 69. wzywa w związku z tym do 



 

PE616.896v01-00 68/160 AM\1144763PL.docx 

PL 

znacznego zwiększenia całkowitego 

budżetu przeznaczonego na 9. program 

ramowy w następnych WRF, który 

powinien zostać ustalony na poziomie co 

najmniej 120 mld EUR; uważa, że poziom 

ten jest odpowiedni, by zapewnić globalną 

konkurencyjność oraz wiodącą pozycję w 

dziedzinie naukowej i przemysłowej 

Europy w celu sprostania wyzwaniom 

społecznym i przyczynienia się do 

realizacji celów UE w zakresie klimatu; 

znacznego zwiększenia całkowitego 

budżetu przeznaczonego na 9. program 

ramowy w następnych WRF, który 

powinien zostać ustalony na poziomie co 

najmniej 120 mld EUR; uważa, że poziom 

ten jest odpowiedni, by zapewnić globalną 

konkurencyjność oraz wiodącą pozycję w 

dziedzinie naukowej, technologicznej i 

przemysłowej Europy w celu sprostania 

wyzwaniom społecznym i przyczynienia 

się do realizacji celów UE w zakresie 

klimatu; 

Or. en 

 

Poprawka  351 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 69 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 69a. zauważa, że następne WRF muszą 

wspierać UE i jej państwa członkowskie w 

osiąganiu celów w zakresie klimatu 

określonych w porozumieniu paryskim; 

podkreśla, że fundusze UE powinny 

wspierać przechodzenie na odnawialne 

źródła energii o niższej emisji; podkreśla 

znaczenie zagwarantowania finansowania 

w zakresie różnorodności biologicznej 

poprzez programy takie jak program 

LIFE i zapewnienia jego kontynuacji w 

następnych WRF; 

Or. en 

 

Poprawka  352 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 69 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 69a. zapewnia ramy regulacyjne i 

pozaregulacyjne oraz finansowanie, aby 

wykorzystać konkurencyjność i rozwój 

medycznych i cyfrowych technologii 

medycznych na rynku europejskim, 

wspierając przemysł (duże i małe 

przedsiębiorstwa), aby konkurowały na 

poziomie międzynarodowym; 

Or. en 

 

Poprawka  353 

Janusz Lewandowski, Barbara Kudrycka 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 70 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

70. apeluje ponadto o poświęcenie 

większej uwagi kwestii wdrażania badań i 

innowacji w ramach wspólnych 

przedsięwzięć oraz o wspieranie inwestycji 

w kluczowe technologie, aby 

wyeliminować lukę inwestycyjną w 

dziedzinie innowacji; podkreśla, że 

zwiększeniu środków musi towarzyszyć 

uproszczenie procedur finansowania; z 

zadowoleniem przyjmuje starania Komisji 

w tym zakresie i nalega, by były one 

kontynuowane w następnym okresie 

programowania; 

70. apeluje ponadto o poświęcenie 

większej uwagi kwestii wdrażania badań i 

innowacji w ramach zróżnicowanych 

instrumentów oraz o wspieranie inwestycji 

w kluczowe technologie, aby 

wyeliminować lukę inwestycyjną w 

dziedzinie innowacji; podkreśla, że 

zwiększeniu środków musi towarzyszyć 

uproszczenie procedur finansowania; z 

zadowoleniem przyjmuje starania Komisji 

w tym zakresie i nalega, by były one 

kontynuowane w następnym okresie 

programowania; odnotowuje dużą 

nierównowagę geograficzną w 

wykorzystaniu funduszy z programu 

ramowego; wzywa do przyjęcia 

kompleksowych rozwiązań budżetowych, 

aby zapewnić zaangażowanie wszystkich 

państw członkowskich i regionów w 

badania naukowe, rozwój i innowacje; 

Or. en 
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Poprawka  354 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 70 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

70. apeluje ponadto o poświęcenie 

większej uwagi kwestii wdrażania badań i 

innowacji w ramach wspólnych 

przedsięwzięć oraz o wspieranie inwestycji 

w kluczowe technologie, aby 

wyeliminować lukę inwestycyjną w 

dziedzinie innowacji; podkreśla, że 

zwiększeniu środków musi towarzyszyć 

uproszczenie procedur finansowania; z 

zadowoleniem przyjmuje starania Komisji 

w tym zakresie i nalega, by były one 

kontynuowane w następnym okresie 

programowania; 

70. apeluje ponadto o poświęcenie 

większej uwagi kwestii wdrażania badań i 

innowacji w ramach wspólnych 

przedsięwzięć oraz o wspieranie inwestycji 

w kluczowe technologie, aby 

wyeliminować lukę inwestycyjną w 

dziedzinie innowacji; podkreśla, że 

zwiększeniu środków musi towarzyszyć 

uproszczenie procedur finansowania; z 

zadowoleniem przyjmuje starania Komisji 

w tym zakresie i nalega, by były one 

kontynuowane w następnym okresie 

programowania w celu zapewnienia 

wnioskodawcom z wszystkich państw 

członkowskich – za pomocą nowego 

systemu oceny wniosków na podstawie 

wartości dodanej i możliwych skutków 

propozycji – lepszego dostępu i równych 

warunków działania; 

Or. en 

 

Poprawka  355 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 70 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

70. apeluje ponadto o poświęcenie 

większej uwagi kwestii wdrażania badań i 

innowacji w ramach wspólnych 

przedsięwzięć oraz o wspieranie inwestycji 

w kluczowe technologie, aby 

wyeliminować lukę inwestycyjną w 

dziedzinie innowacji; podkreśla, że 

zwiększeniu środków musi towarzyszyć 

uproszczenie procedur finansowania; z 

70. apeluje ponadto o poświęcenie 

większej uwagi kwestii wdrażania badań i 

innowacji w ramach wspólnych 

przedsięwzięć oraz o wspieranie inwestycji 

w kluczowe technologie, aby 

wyeliminować lukę inwestycyjną w 

dziedzinie innowacji; podkreśla, że 

zwiększeniu środków musi towarzyszyć 

uproszczenie procedur finansowania; z 
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zadowoleniem przyjmuje starania Komisji 

w tym zakresie i nalega, by były one 

kontynuowane w następnym okresie 

programowania; 

zadowoleniem przyjmuje starania Komisji 

w tym zakresie i nalega, by były one 

kontynuowane w następnym okresie 

programowania; wraz z wysiłkami na rzecz 

wprowadzenia mechanizmów 

zapewniających zrównoważony udział 

zainteresowanych stron ze wszystkich 

państw członkowskich; 

Or. en 

 

Poprawka  356 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 70 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

70. apeluje ponadto o poświęcenie 

większej uwagi kwestii wdrażania badań i 

innowacji w ramach wspólnych 

przedsięwzięć oraz o wspieranie inwestycji 

w kluczowe technologie, aby 

wyeliminować lukę inwestycyjną w 

dziedzinie innowacji; podkreśla, że 

zwiększeniu środków musi towarzyszyć 

uproszczenie procedur finansowania; z 

zadowoleniem przyjmuje starania Komisji 

w tym zakresie i nalega, by były one 

kontynuowane w następnym okresie 

programowania; 

70. apeluje ponadto o poświęcenie 

większej uwagi kwestii wdrażania badań i 

innowacji w ramach wspólnych 

przedsięwzięć oraz o wspieranie inwestycji 

w kluczowe technologie, aby 

wyeliminować lukę inwestycyjną w 

dziedzinie innowacji i dzięki temu sprawić, 

by Europa stała się liderem w dziedzinie 

najważniejszych badań, demonstracji i 

wdrożeń; podkreśla, że zwiększeniu 

środków muszą towarzyszyć uproszczenie 

procedur finansowania i skuteczne 

mechanizmy kontrolne; z zadowoleniem 

przyjmuje starania Komisji w tym zakresie 

i nalega, by były one kontynuowane w 

następnym okresie programowania; 

Or. en 

 

Poprawka  357 

Marco Valli 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 70 
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Projekt rezolucji Poprawka 

70. apeluje ponadto o poświęcenie 

większej uwagi kwestii wdrażania badań i 

innowacji w ramach wspólnych 

przedsięwzięć oraz o wspieranie inwestycji 

w kluczowe technologie, aby 

wyeliminować lukę inwestycyjną w 

dziedzinie innowacji; podkreśla, że 

zwiększeniu środków musi towarzyszyć 

uproszczenie procedur finansowania; z 

zadowoleniem przyjmuje starania Komisji 
w tym zakresie i nalega, by były one 

kontynuowane w następnym okresie 

programowania; 

70. apeluje ponadto o poświęcenie 

większej uwagi kwestii wdrażania badań i 

innowacji oraz o wspieranie inwestycji w 

kluczowe technologie, zwłaszcza 

technologie prorozwojowe, aby 

wyeliminować lukę inwestycyjną w 

dziedzinie innowacji; podkreśla, że 

zwiększeniu środków musi towarzyszyć 

odpowiednie wsparcie i uproszczenie 

procedur finansowania; wzywa Komisję do 

zwiększenia starań w tym zakresie i 

nalega, by były one kontynuowane w 

następnym okresie programowania; 

Or. it 

 

Poprawka  358 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 70 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

70. apeluje ponadto o poświęcenie 

większej uwagi kwestii wdrażania badań i 

innowacji w ramach wspólnych 

przedsięwzięć oraz o wspieranie inwestycji 

w kluczowe technologie, aby 

wyeliminować lukę inwestycyjną w 

dziedzinie innowacji; podkreśla, że 

zwiększeniu środków musi towarzyszyć 

uproszczenie procedur finansowania; z 

zadowoleniem przyjmuje starania Komisji 

w tym zakresie i nalega, by były one 

kontynuowane w następnym okresie 

programowania; 

70. apeluje1a ponadto o poświęcenie 

większej uwagi kwestii wdrażania badań i 

innowacji w ramach wspólnych 

przedsięwzięć oraz o wspieranie inwestycji 

w kluczowe technologie, aby 

wyeliminować lukę inwestycyjną w 

dziedzinie innowacji; podkreśla, że 

zwiększeniu środków musi towarzyszyć 

uproszczenie procedur finansowania; z 

zadowoleniem przyjmuje starania Komisji 

w tym zakresie i nalega, by były one 

kontynuowane w następnym okresie 

programowania; 

 __________________ 

 1a ustęp zostanie umieszczony w rozdziale 

„Inwestycja w przyszłość“ 

Or. en 
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Poprawka  359 

Jens Geier 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 70 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 70a. z zadowoleniem przyjmuje 

niedawny wniosek Komisji dotyczący 

zapewnienia finansowania Funduszu 

Badawczego Węgla i Stali na 

nadchodzące lata; podkreśla znaczenie 

tego funduszu dla finansowania badań w 

tym sektorze przemysłu; uważa w związku 

z tym, że potrzebne jest bardziej 

długoterminowe rozwiązanie, które 

zapewni finansowanie po 2020 r., a także 

włączy ten fundusz do budżetu Unii, aby 

umożliwić Parlamentowi wypełnianie 

swojej roli jako organu kontroli 

budżetowej;  

Or. en 

 

Poprawka  360 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 70 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 70a. Zwraca uwagę na potrzebę 

zapewnienia równowagi geograficznej w 

wykorzystaniu środków UE w obszarze 

badań i innowacji przez wprowadzenie 

kopert krajowych lub dodatkowych 

kryteriów przy wyborze projektów, które 

zapewnią sprawiedliwy podział wsparcia 

między kraje członkowskie; 

Or. pl 
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Poprawka  361 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 70 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 70a. zapewnia spójność między unijną 

agendą przemysłową i cyfrową, ponieważ 

w przypadku przemysłu 4.0, „internetu 

przemysłowego”, konieczne jest ponowne 

zainicjowanie inwestycji przemysłowych i 

równie właściwe jest stworzenie sytuacji 

korzystnej dla wszystkich stron, jeśli 

chodzi o cele polityki środowiskowej; 

Or. en 

 

Poprawka  362 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 70 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 70a. nalega na zaangażowanie się Unii 

w sprawę pokoju i wzywa państwa 

członkowskie do uzgodnienia zakazu 

wykorzystywania budżetu UE do 

finansowania lub gwarantowania 

jakichkolwiek projektów rozwijających 

technologie podwójnego zastosowania z 

możliwością zastosowań wojskowych; 

Or. en 

 

Poprawka  363 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 70 b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 70b. podkreśla potrzebę 

skoncentrowania instrumentów 

finansowania badań i rozwoju na 

połączonej opiece zdrowotnej, aby 

uprzemysłowić opiekę przez normy i 

praktyki oparte na danych 

merytorycznych, umożliwiając 

jednocześnie precyzyjne i 

spersonalizowane leczenie oraz 

technologie wspierające ostateczną 

diagnozę, zapobieganie, modelowanie 

biomedyczne i optymalizację leczenia; 

Or. en 

 

Poprawka  364 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 71 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

71. podkreśla, że MŚP są głównymi 

motorami wzrostu gospodarczego, 

innowacyjności i zatrudnienia, oraz uznaje 

ich istotną rolę w zapewnieniu ożywienia i 

pobudzenia zrównoważonej gospodarki 

UE; przypomina, że w UE jest ponad 20 

mln małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

że przypada na nie 99% działalności 

gospodarczej; uważa, że poprawa dostępu 

MŚP do finansowania powinna pozostać 

ważnym celem polityki w następnych 

WRF, i w związku z tym wzywa do 

podwojenia puli środków finansowych 

programu COSME, aby odpowiadały one 

rzeczywistym potrzebom gospodarki UE i 

znacznemu zapotrzebowaniu na 

uczestnictwo; 

71. podkreśla, że MŚP są głównymi 

motorami zrównoważonego wzrostu, 

innowacyjności i zatrudnienia, oraz uznaje 

ich istotną rolę w zapewnieniu ożywienia i 

pobudzenia zrównoważonej gospodarki 

UE; przypomina, że w UE jest ponad 20 

mln małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

że przypada na nie 99% działalności 

gospodarczej; uważa, że poprawa i 

uproszczenie dostępu MŚP – a zwłaszcza 

mikroprzedsiębiorstw – do finansowania 

powinna pozostać ważnym celem polityki 

w następnych WRF, i w związku z tym 

wzywa do co najmniej podwojenia puli 

środków finansowych programu COSME, 

aby odpowiadały one rzeczywistym 

potrzebom gospodarki UE i znacznemu 

zapotrzebowaniu na uczestnictwo; 

Or. it 
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Poprawka  365 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 71 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

71. podkreśla, że MŚP są głównymi 

motorami wzrostu gospodarczego, 

innowacyjności i zatrudnienia, oraz uznaje 

ich istotną rolę w zapewnieniu ożywienia i 

pobudzenia zrównoważonej gospodarki 

UE; przypomina, że w UE jest ponad 20 

mln małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

że przypada na nie 99 % działalności 

gospodarczej; uważa, że poprawa dostępu 

MŚP do finansowania powinna pozostać 

ważnym celem polityki w następnych 

WRF, i w związku z tym wzywa do 

podwojenia puli środków finansowych 

programu COSME, aby odpowiadały one 

rzeczywistym potrzebom gospodarki UE i 

znacznemu zapotrzebowaniu na 

uczestnictwo; 

71. podkreśla, że MŚP i 

mikroprzedsiębiorstwa, w tym 

przedsiębiorstwa gospodarki społecznej, są 

głównymi motorami wzrostu 

gospodarczego, innowacyjności i 

zatrudnienia, oraz uznaje ich istotną rolę w 

zapewnieniu ożywienia i pobudzenia 

zrównoważonej gospodarki UE; 

przypomina, że w UE jest ponad 20 mln 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz że 

przypada na nie 99 % działalności 

gospodarczej; uważa, że poprawa dostępu 

MŚP do finansowania powinna pozostać 

ważnym celem polityki w następnych 

WRF, i w związku z tym wzywa do 

podwojenia puli środków finansowych 

programu COSME, aby odpowiadały one 

rzeczywistym potrzebom gospodarki UE i 

znacznemu zapotrzebowaniu na 

uczestnictwo; 

Or. en 

 

Poprawka  366 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 71 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

71. podkreśla, że MŚP są głównymi 

motorami wzrostu gospodarczego, 

innowacyjności i zatrudnienia, oraz uznaje 

ich istotną rolę w zapewnieniu ożywienia i 

pobudzenia zrównoważonej gospodarki 

71. podkreśla1a, że MŚP, w tym 

spółdzielnie, są głównymi motorami 

wzrostu gospodarczego, innowacyjności i 

zatrudnienia, oraz uznaje ich istotną rolę w 

zapewnieniu ożywienia i pobudzenia 
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UE; przypomina, że w UE jest ponad 20 

mln małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

że przypada na nie 99 % działalności 

gospodarczej; uważa, że poprawa dostępu 

MŚP do finansowania powinna pozostać 

ważnym celem polityki w następnych 

WRF, i w związku z tym wzywa do 

podwojenia puli środków finansowych 

programu COSME, aby odpowiadały one 

rzeczywistym potrzebom gospodarki UE i 

znacznemu zapotrzebowaniu na 

uczestnictwo; 

zrównoważonej gospodarki UE; 

przypomina, że w UE jest ponad 20 mln 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz że 

przypada na nie 99 % działalności 

gospodarczej; uważa, że poprawa dostępu 

MŚP do finansowania powinna pozostać 

ważnym celem polityki w następnych 

WRF, i w związku z tym wzywa do 

podwojenia puli środków finansowych 

programu COSME, aby odpowiadały one 

rzeczywistym potrzebom gospodarki UE i 

znacznemu zapotrzebowaniu na 

uczestnictwo; 

 __________________ 

 1a ustęp zostanie umieszczony w rozdziale 

„Inwestycja w przyszłość“ 

Or. en 

 

Poprawka  367 

Inese Vaidere 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 71 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

71. podkreśla, że MŚP są głównymi 

motorami wzrostu gospodarczego, 

innowacyjności i zatrudnienia, oraz uznaje 

ich istotną rolę w zapewnieniu ożywienia i 

pobudzenia zrównoważonej gospodarki 

UE; przypomina, że w UE jest ponad 20 

mln małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

że przypada na nie 99 % działalności 

gospodarczej; uważa, że poprawa dostępu 

MŚP do finansowania powinna pozostać 

ważnym celem polityki w następnych 

WRF, i w związku z tym wzywa do 

podwojenia puli środków finansowych 

programu COSME, aby odpowiadały one 

rzeczywistym potrzebom gospodarki UE i 

znacznemu zapotrzebowaniu na 

uczestnictwo; 

71. podkreśla, że MŚP są głównymi 

motorami wzrostu gospodarczego, 

innowacyjności i zatrudnienia, oraz uznaje 

ich istotną rolę w zapewnieniu ożywienia i 

pobudzenia zrównoważonej gospodarki 

UE; przypomina, że w UE jest ponad 20 

mln małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

że przypada na nie 99 % działalności 

gospodarczej; uważa, że poprawa dostępu 

MŚP do finansowania we wszystkich 

państwach członkowskich powinna 

pozostać ważnym celem polityki w 

następnych WRF, i w związku z tym 

wzywa do podwojenia puli środków 

finansowych programu COSME, aby 

odpowiadały one rzeczywistym potrzebom 

gospodarki UE i znacznemu 

zapotrzebowaniu na uczestnictwo; 
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Or. en 

 

Poprawka  368 

José Manuel Fernandes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 71 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

71. podkreśla, że MŚP są głównymi 

motorami wzrostu gospodarczego, 

innowacyjności i zatrudnienia, oraz uznaje 

ich istotną rolę w zapewnieniu ożywienia i 

pobudzenia zrównoważonej gospodarki 

UE; przypomina, że w UE jest ponad 20 

mln małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

że przypada na nie 99 % działalności 

gospodarczej; uważa, że poprawa dostępu 

MŚP do finansowania powinna pozostać 

ważnym celem polityki w następnych 

WRF, i w związku z tym wzywa do 

podwojenia puli środków finansowych 

programu COSME, aby odpowiadały one 

rzeczywistym potrzebom gospodarki UE i 

znacznemu zapotrzebowaniu na 

uczestnictwo; 

71. podkreśla, że MŚP są głównymi 

motorami wzrostu gospodarczego, 

innowacyjności i zatrudnienia, oraz uznaje 

ich istotną rolę w zapewnieniu ożywienia i 

pobudzenia zrównoważonej gospodarki 

UE; przypomina, że w UE jest ponad 20 

mln małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

że przypada na nie 99 % działalności 

gospodarczej; uważa, że poprawa dostępu 

MŚP do finansowania powinna pozostać 

ważnym celem polityki w następnych 

WRF; 

Or. en 

 

Poprawka  369 

José Manuel Fernandes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 71 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 71a. z zadowoleniem przyjmuje sukces 

specjalnego programu UE na rzecz 

konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw 

(COSME) w ramach obecnych WRF; 

zauważa, że Parlament konsekwentnie 

walczy o dalsze zwiększenie środków 
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przeznaczonych na ten program w 

kontekście rocznej procedury budżetowej; 

z zadowoleniem odnotowuje wysoki 

poziom realizacji tego programu, 

wskazując na jego zdolność do jeszcze 

większej absorpcji; w związku z tym 

wzywa do podwojenia puli środków 

finansowych programu COSME, aby 

odpowiadały one rzeczywistym potrzebom 

gospodarki UE i znacznemu 

zapotrzebowaniu na uczestnictwo; 

Or. en 

 

Poprawka  370 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. potwierdza swoje zdecydowane 

zaangażowanie na rzecz EFIS, który służy 

uruchomieniu 500 mld EUR w nowych 

inwestycjach w gospodarce realnej w 

obecnych WRF; uważa, że EFIS już 

pobudził w sposób silny i ukierunkowany 

sektory gospodarki o możliwościach 

tworzenia trwałego wzrostu i miejsc pracy; 

w związku z tym z zadowoleniem 

przyjmuje zamiar Komisji, by przedstawić 

wniosek ustawodawczy dotyczący 

kontynuowania i doskonalenia tego 

programu inwestycyjnego w nowych 

WRF; podkreśla, że wszelkie wnioski 

ustawodawcze powinny opierać się na 

wnioskach z przeglądu Komisji i 

niezależnej ocenie; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  371 

Bernd Kölmel 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. potwierdza swoje zdecydowane 

zaangażowanie na rzecz EFIS, który służy 

uruchomieniu 500 mld EUR w nowych 

inwestycjach w gospodarce realnej w 

obecnych WRF; uważa, że EFIS już 

pobudził w sposób silny i ukierunkowany 

sektory gospodarki o możliwościach 

tworzenia trwałego wzrostu i miejsc pracy; 

w związku z tym z zadowoleniem 

przyjmuje zamiar Komisji, by przedstawić 

wniosek ustawodawczy dotyczący 

kontynuowania i doskonalenia tego 

programu inwestycyjnego w nowych 

WRF; podkreśla, że wszelkie wnioski 

ustawodawcze powinny opierać się na 

wnioskach z przeglądu Komisji i 

niezależnej ocenie; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  372 

Tamás Deutsch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. potwierdza swoje zdecydowane 

zaangażowanie na rzecz EFIS, który służy 

uruchomieniu 500 mld EUR w nowych 

inwestycjach w gospodarce realnej w 

obecnych WRF; uważa, że EFIS już 

pobudził w sposób silny i ukierunkowany 

sektory gospodarki o możliwościach 

tworzenia trwałego wzrostu i miejsc pracy; 

w związku z tym z zadowoleniem 

przyjmuje zamiar Komisji, by przedstawić 

wniosek ustawodawczy dotyczący 

kontynuowania i doskonalenia tego 

programu inwestycyjnego w nowych 

WRF; podkreśla, że wszelkie wnioski 

72. potwierdza swoje zdecydowane 

zaangażowanie na rzecz EFIS, który służy 

uruchomieniu 500 mld EUR w nowych 

inwestycjach w gospodarce realnej w 

obecnych WRF; uważa, że EFIS już 

pobudził w sposób silny i ukierunkowany 

sektory gospodarki o możliwościach 

tworzenia trwałego wzrostu i miejsc pracy; 

w związku z tym z zadowoleniem 

przyjmuje zamiar Komisji, by przedstawić 

wniosek ustawodawczy dotyczący 

kontynuowania i doskonalenia tego 

programu inwestycyjnego w nowych 

WRF; podkreśla, że wszelkie wnioski 
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ustawodawcze powinny opierać się na 

wnioskach z przeglądu Komisji i 

niezależnej ocenie; 

ustawodawcze powinny opierać się na 

wnioskach z przeglądu Komisji i 

niezależnej ocenie; podkreśla, że wszelkie 

wnioski ustawodawcze powinny w 

znacznym stopniu poprawiać zasięg 

geograficzny EFIS; przypomina, że EFIS 

powinien pozostać dodatkowym 

narzędziem pobudzania inwestycji, 

ponieważ polityką inwestycyjną Unii 

Europejskiej powinna pozostać polityka 

spójności; 

Or. en 

 

Poprawka  373 

Inese Vaidere 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. potwierdza swoje zdecydowane 

zaangażowanie na rzecz EFIS, który służy 

uruchomieniu 500 mld EUR w nowych 

inwestycjach w gospodarce realnej w 

obecnych WRF; uważa, że EFIS już 

pobudził w sposób silny i ukierunkowany 

sektory gospodarki o możliwościach 

tworzenia trwałego wzrostu i miejsc pracy; 

w związku z tym z zadowoleniem 

przyjmuje zamiar Komisji, by przedstawić 

wniosek ustawodawczy dotyczący 

kontynuowania i doskonalenia tego 

programu inwestycyjnego w nowych 

WRF; podkreśla, że wszelkie wnioski 

ustawodawcze powinny opierać się na 

wnioskach z przeglądu Komisji i 

niezależnej ocenie; 

72. potwierdza swoje zdecydowane 

zaangażowanie na rzecz EFIS, który służy 

uruchomieniu 500 mld EUR w nowych 

inwestycjach w gospodarce realnej w 

obecnych WRF; uważa, że EFIS już 

pobudził w sposób silny i ukierunkowany 

sektory gospodarki o możliwościach 

tworzenia trwałego wzrostu i miejsc pracy; 

jednak ten wzrost gospodarczy był 

selektywny i ograniczony do 15 państw 

członkowskich UE, dlatego należy 

zapewnić równy dostęp do możliwości 

inwestycyjnych we wszystkich państwach 

członkowskich; w związku z tym z 

zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, 

by przedstawić wniosek ustawodawczy 

dotyczący kontynuowania i doskonalenia 

tego programu inwestycyjnego w nowych 

WRF; podkreśla, że wszelkie wnioski 

ustawodawcze powinny opierać się na 

wnioskach z przeglądu Komisji i 

niezależnej ocenie; 

Or. en 
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Poprawka  374 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. potwierdza swoje zdecydowane 

zaangażowanie na rzecz EFIS, który służy 

uruchomieniu 500 mld EUR w nowych 

inwestycjach w gospodarce realnej w 

obecnych WRF; uważa, że EFIS już 

pobudził w sposób silny i ukierunkowany 

sektory gospodarki o możliwościach 

tworzenia trwałego wzrostu i miejsc pracy; 

w związku z tym z zadowoleniem 

przyjmuje zamiar Komisji, by przedstawić 

wniosek ustawodawczy dotyczący 

kontynuowania i doskonalenia tego 

programu inwestycyjnego w nowych 

WRF; podkreśla, że wszelkie wnioski 

ustawodawcze powinny opierać się na 

wnioskach z przeglądu Komisji i 

niezależnej ocenie; 

72. potwierdza1a swoje zdecydowane 

zaangażowanie na rzecz EFIS, który służy 

uruchomieniu 500 mld EUR w nowych 

inwestycjach w gospodarce realnej w 

obecnych WRF; uważa, że EFIS już 

pobudził w sposób silny i ukierunkowany 

sektory gospodarki o możliwościach 

tworzenia trwałego wzrostu i miejsc pracy; 

w związku z tym z zadowoleniem 

przyjmuje zamiar Komisji, by przedstawić 

wniosek ustawodawczy dotyczący 

kontynuowania i doskonalenia tego 

programu inwestycyjnego w nowych 

WRF; podkreśla, że wszelkie wnioski 

ustawodawcze powinny opierać się na 

wnioskach z przeglądu Komisji i 

niezależnej ocenie oraz że wszelkie 

wydatki sprzeczne z wewnętrznymi i 

międzynarodowymi zobowiązaniami UE 

powinny zostać wyłączone z 

kwalifikowalności; 

 __________________ 

 1a ustęp zostanie umieszczony w rozdziale 

„Inwestycja w przyszłość“ 

Or. en 

 

Poprawka  375 

Alfred Sant 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 
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Projekt rezolucji Poprawka 

72. potwierdza swoje zdecydowane 

zaangażowanie na rzecz EFIS, który służy 

uruchomieniu 500 mld EUR w nowych 

inwestycjach w gospodarce realnej w 

obecnych WRF; uważa, że EFIS już 

pobudził w sposób silny i ukierunkowany 

sektory gospodarki o możliwościach 

tworzenia trwałego wzrostu i miejsc pracy; 

w związku z tym z zadowoleniem 

przyjmuje zamiar Komisji, by przedstawić 

wniosek ustawodawczy dotyczący 

kontynuowania i doskonalenia tego 

programu inwestycyjnego w nowych 

WRF; podkreśla, że wszelkie wnioski 

ustawodawcze powinny opierać się na 

wnioskach z przeglądu Komisji i 

niezależnej ocenie; 

72. potwierdza swoje zdecydowane 

zaangażowanie na rzecz EFIS, który służy 

uruchomieniu 500 mld EUR w nowych 

inwestycjach w gospodarce realnej w 

obecnych WRF; uważa, że EFIS już 

pobudził w sposób silny i ukierunkowany 

sektory gospodarki o możliwościach 

tworzenia trwałego wzrostu i miejsc pracy 

oraz że można zrobić więcej, aby jego 

korzyści były odczuwalne we wszystkich 

regionach UE; w związku z tym z 

zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, 

by przedstawić wniosek ustawodawczy 

dotyczący kontynuowania i doskonalenia 

tego programu inwestycyjnego w nowych 

WRF; podkreśla, że wszelkie wnioski 

ustawodawcze powinny opierać się na 

wnioskach z przeglądu Komisji i 

niezależnej ocenie; 

Or. en 

 

Poprawka  376 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. potwierdza swoje zdecydowane 

zaangażowanie na rzecz EFIS, który służy 

uruchomieniu 500 mld EUR w nowych 

inwestycjach w gospodarce realnej w 

obecnych WRF; uważa, że EFIS już 

pobudził w sposób silny i ukierunkowany 

sektory gospodarki o możliwościach 

tworzenia trwałego wzrostu i miejsc pracy; 

w związku z tym z zadowoleniem 

przyjmuje zamiar Komisji, by przedstawić 

wniosek ustawodawczy dotyczący 
kontynuowania i doskonalenia tego 

programu inwestycyjnego w nowych 

WRF; podkreśla, że wszelkie wnioski 

72. potwierdza swoje zdecydowane 

zaangażowanie na rzecz EFIS, który służy 

uruchomieniu 500 mld EUR w nowych 

inwestycjach w gospodarce realnej w 

obecnych WRF; w związku z tym zachęca 

Komisję do przezwyciężenia niedociągnięć 

w realizacji EFIS na pierwszym etapie 

oraz do poprawy tej sytuacji przy 

przedstawianiu wniosku ustawodawczego 

dotyczącego kontynuowania i doskonalenia 

tego programu inwestycyjnego w nowych 

WRF w celu zwiększenia jego roli jako 

ważnego instrumentu służącego 

zmniejszaniu nierówności strukturalnych 
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ustawodawcze powinny opierać się na 

wnioskach z przeglądu Komisji i 

niezależnej ocenie; 

oraz wzmacnianiu konwergencji i 

spójności; podkreśla, że wszelkie wnioski 

ustawodawcze powinny opierać się na 

wnioskach z przeglądu Komisji i 

niezależnej ocenie; 

Or. en 

 

Poprawka  377 

Eider Gardiazabal Rubial, Josef Weidenholzer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 72a. jest zdania, że kolejne WRF 

powinny lepiej odzwierciedlać polityczny 

priorytet nadany cyfrowej transformacji 

europejskiego społeczeństwa i gospodarki; 

wzywa do inwestowania w podstawowe 

technologie i infrastrukturę, w innowacje 

i badania naukowe, a także w 

umiejętności cyfrowe w celu utrzymania i 

dalszego zwiększania konkurencyjności 

UE oraz poprawy jakości życia naszych 

obywateli; uważa, że należy w większym 

stopniu wspierać transgraniczne 

inicjatywy o kluczowym znaczeniu dla 

Europy, takie jak zdolność w zakresie 

cyberbezpieczeństwa, rozwój i dostęp do 

sztucznej inteligencji, robotyki i obliczeń 

wielkiej skali; 

Or. en 

 

Poprawka  378 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 72a. jest zdania1a, że instrument 

„Łącząc Europę” 2030 powinien stać się 

głównym instrumentem inwestycyjnym 

UE zarządzanym bezpośrednio przez 

Komisję Europejską i powinien 

koncentrować się na połączeniach 

transgranicznych dla zrównoważonych 

rodzajów transportu, w tym na renowacji, 

brakujących połączeniach, 

intermodalności i modernizacji 

infrastruktury związanej z rozwiązaniami 

z zakresu cyfryzacji i dekarbonizacji, na 

infrastrukturze elektrycznej, 

odnawialnych źródłach energii i 

inteligentnych sieciach, w celu wspierania 

transformacji energetycznej, a także na 

szybkim internecie szerokopasmowym w 

sektorze ICT; 

 __________________ 

 1a ustęp zostanie umieszczony w rozdziale 

„Inwestycja w przyszłość“ 

Or. en 

 

Poprawka  379 

Younous Omarjee 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 72a. uważa za konieczne zapewnienie, 

by pozycja, jaką zajmuje EFIS w budżecie 

i wśród priorytetów politycznych Unii, nie 

zagrażała osiągnięciu celów europejskiej 

polityki spójności; jest zdania, że działania 

finansowane z EFIS muszą być 

uwarunkowane celem zredukowania 

dysproporcji zasobów w Europie oraz 

celami spójności społecznej i 

zrównoważoności; 
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Or. fr 

 

Poprawka  380 

José Manuel Fernandes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 72a. ponadto podkreśla pozytywny 

wpływ EFIS na finansowanie MŚP, które 

obecnie dociera do ponad 500 000 MŚP i 

spółek o średniej kapitalizacji w całej 

Unii; podkreśla, że ze względu na bardzo 

duży stopień wykorzystania 

odzwierciedlający wysokie 

zapotrzebowanie rynku, „okienko” dla 

MŚP zostało wzmocnione już na 

pierwszym etapie wdrażania programu; 

Or. en 

 

Poprawka  381 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 72b. podkreśla, że następne WRF 

powinny lepiej odzwierciedlać priorytet 

polityczny nadany cyfrowej transformacji 

europejskiej gospodarki i społeczeństwa 

oraz potrzebę inwestowania w podstawowe 

technologie i infrastrukturę oraz w 

umiejętności cyfrowe, aby utrzymać i 

zwiększyć naszą konkurencyjność, jakość 

życia i tkankę społeczną; uważa, że należy 

w większym stopniu wspierać 

transgraniczne inicjatywy o kluczowym 

znaczeniu dla Europy, w szczególności w 

obszarze rozwoju najnowszych technologii 

i dostępu do nich, od sztucznej inteligencji 
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po obliczenia wielkiej skali, oraz 

umiejętności cyfrowych, przy 

jednoczesnym utrzymaniu silnego 

wsparcia dla badań i innowacji w 

technologiach cyfrowych w ramach 

programu ramowego w zakresie badań; 

Or. en 

 

Poprawka  382 

Inese Vaidere 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

73. podkreśla znaczenie WRF dla 

sektorów zależnych od inwestycji 

długoterminowych, takich jak sektor 

transportu; zwraca uwagę, że infrastruktura 

transportowa stanowi trzon jednolitego 

rynku i podstawę trwałego wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; 

zauważa, że stworzenie jednolitego 

europejskiego obszaru transportu 

połączonego z krajami sąsiadującymi 

wymaga poważnej infrastruktury 

transportowej i musi być traktowane jako 

kluczowy priorytet w celu zapewnienia 

konkurencyjności UE oraz spójności 

terytorialnej, gospodarczej i społecznej, 

także na obszarach peryferyjnych; z tego 

względu uważa, że w następnych WRF 

należy przewidzieć wystarczające środki 

finansowe na projekty, które przyczyniają 

się w szczególności do ukończenia sieci 

bazowej TEN-T i jej korytarzy, które 

należy jeszcze bardziej przedłużyć; 

podkreśla, że zaktualizowany i 

skuteczniejszy program instrumentu 

„Łącząc Europę” powinien obejmować 

wszystkie środki transportu i skupiać się na 

wzajemnych połączeniach i ukończeniu 

budowy sieci na obszarach peryferyjnych 

przy zastosowaniu wspólnych norm; 

73. podkreśla znaczenie WRF dla 

sektorów zależnych od inwestycji 

długoterminowych, takich jak sektor 

transportu; zwraca uwagę, że infrastruktura 

transportowa stanowi trzon jednolitego 

rynku i podstawę trwałego wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, a 

także pobudza eliminację luk w dziedzinie 

spójności; zauważa, że stworzenie 

jednolitego europejskiego obszaru 

transportu połączonego z krajami 

sąsiadującymi wymaga poważnej 

infrastruktury transportowej i musi być 

traktowane jako kluczowy priorytet w celu 

zapewnienia konkurencyjności UE oraz 

spójności terytorialnej, gospodarczej i 

społecznej, także na obszarach 

peryferyjnych; z tego względu uważa, że w 

następnych WRF należy przewidzieć 

wystarczające środki finansowe na 

projekty, które przyczyniają się w 

szczególności do ukończenia sieci bazowej 

TEN-T i jej korytarzy, które należy jeszcze 

bardziej przedłużyć; ze względu na 

spójność gospodarczą, społeczną i 

terytorialną ważne jest zapewnienie, by 

regionalne centra rozwoju były 

podłączone do sieci TEN-T, gdyż w 

przeciwnym razie nie będą mogły 

korzystać z dostępu do jednolitego rynku; 
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podkreśla, że zaktualizowany i 

skuteczniejszy program instrumentu 

„Łącząc Europę” powinien obejmować 

wszystkie środki transportu i skupiać się na 

wzajemnych połączeniach i ukończeniu 

budowy sieci na obszarach peryferyjnych 

przy zastosowaniu wspólnych norm; 

zwłaszcza skupienie się na dużych 

transgranicznych projektach 

infrastrukturalnych w ramach programu 

instrumentu „Łącząc Europę”, na 

przykład projekcie Rail Baltic, który 

jeszcze bardziej zmniejszy braki w zakresie 

spójności, połączy północ z południem 

Europy i zmniejszy zależność od Rosji; 

Or. en 

 

Poprawka  383 

Marco Valli 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

73. podkreśla znaczenie WRF dla 

sektorów zależnych od inwestycji 

długoterminowych, takich jak sektor 

transportu; zwraca uwagę, że infrastruktura 

transportowa stanowi trzon jednolitego 

rynku i podstawę trwałego wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; 

zauważa, że stworzenie jednolitego 

europejskiego obszaru transportu 

połączonego z krajami sąsiadującymi 

wymaga poważnej infrastruktury 

transportowej i musi być traktowane jako 

kluczowy priorytet w celu zapewnienia 

konkurencyjności UE oraz spójności 

terytorialnej, gospodarczej i społecznej, 

także na obszarach peryferyjnych; z tego 

względu uważa, że w następnych WRF 

należy przewidzieć wystarczające środki 

finansowe na projekty, które przyczyniają 

się w szczególności do ukończenia sieci 

bazowej TEN-T i jej korytarzy, które 

73. podkreśla znaczenie WRF dla 

sektorów zależnych od inwestycji 

długoterminowych, takich jak sektor 

transportu; zwraca uwagę, że infrastruktura 

transportowa stanowi jeden z trzonów 

jednolitego rynku i podstawę trwałego 

wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 

pracy; zauważa, że stworzenie jednolitego 

europejskiego obszaru transportu 

połączonego z krajami sąsiadującymi 

wymaga poważnej infrastruktury 

transportowej i musi być traktowane jako 

kluczowy priorytet w celu zapewnienia 

konkurencyjności UE oraz spójności 

terytorialnej, gospodarczej i społecznej, 

także na obszarach peryferyjnych; z tego 

względu uważa, że w następnych WRF 

należy przewidzieć wystarczające środki 

finansowe na projekty, które przyczyniają 

się w szczególności do ukończenia sieci 

bazowej TEN-T i jej korytarzy; w związku 
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należy jeszcze bardziej przedłużyć; 

podkreśla, że zaktualizowany i 

skuteczniejszy program instrumentu 

„Łącząc Europę” powinien obejmować 

wszystkie środki transportu i skupiać się na 

wzajemnych połączeniach i ukończeniu 

budowy sieci na obszarach peryferyjnych 

przy zastosowaniu wspólnych norm; 

z tym wzywa Komisję do dokonania 

przeglądu finansowania projektów, które 

nie są ekonomicznie opłacalne i które 

szkodzą zdrowiu obywateli i środowisku, 

takich jak budowa linii kolei dużej 

prędkości między Turynem a Lyonem; 

podkreśla, że zaktualizowany i 

skuteczniejszy program instrumentu 

„Łącząc Europę” powinien obejmować 

wszystkie środki transportu i skupiać się na 

wzajemnych połączeniach i ukończeniu 

budowy sieci na obszarach peryferyjnych 

przy zastosowaniu wspólnych norm; 

podkreśla potrzebę priorytetowego 

traktowania projektów wspierających 

dekarbonizację systemów transportowych, 

a także ich cyfryzację; 

Or. it 

 

Poprawka  384 

Jordi Solé, Sven Giegold, Heidi Hautala 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

73. podkreśla znaczenie WRF dla 

sektorów zależnych od inwestycji 

długoterminowych, takich jak sektor 

transportu; zwraca uwagę, że infrastruktura 

transportowa stanowi trzon jednolitego 

rynku i podstawę trwałego wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; 

zauważa, że stworzenie jednolitego 

europejskiego obszaru transportu 

połączonego z krajami sąsiadującymi 

wymaga poważnej infrastruktury 

transportowej i musi być traktowane jako 

kluczowy priorytet w celu zapewnienia 

konkurencyjności UE oraz spójności 

terytorialnej, gospodarczej i społecznej, 

także na obszarach peryferyjnych; z tego 

względu uważa, że w następnych WRF 

należy przewidzieć wystarczające środki 

73. podkreśla1a znaczenie2a WRF dla 

sektorów zależnych od inwestycji 

długoterminowych, takich jak sektor 

zrównoważonego transportu; zwraca 

uwagę, że infrastruktura transportowa 

stanowi trzon jednolitego rynku i podstawę 

trwałego rozwoju i tworzenia miejsc pracy; 

zauważa, że stworzenie jednolitego 

europejskiego obszaru transportu 

połączonego z krajami sąsiadującymi 

wymaga poważnej infrastruktury 

transportowej i musi być traktowane jako 

kluczowy priorytet w celu zapewnienia 

konkurencyjności UE oraz spójności 

terytorialnej, gospodarczej i społecznej, 

także na obszarach peryferyjnych; z tego 

względu uważa, że w następnych WRF 

należy przewidzieć wystarczające środki 
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finansowe na projekty, które przyczyniają 

się w szczególności do ukończenia sieci 

bazowej TEN-T i jej korytarzy, które 

należy jeszcze bardziej przedłużyć; 

podkreśla, że zaktualizowany i 

skuteczniejszy program instrumentu 

„Łącząc Europę” powinien obejmować 

wszystkie środki transportu i skupiać się na 

wzajemnych połączeniach i ukończeniu 

budowy sieci na obszarach peryferyjnych 

przy zastosowaniu wspólnych norm; 

finansowe na projekty, które przyczyniają 

się w szczególności do ukończenia sieci 

bazowej TEN-T i jej korytarzy, które 

należy jeszcze bardziej przedłużyć; 

podkreśla, że zaktualizowany i 

skuteczniejszy program instrumentu 

„Łącząc Europę” powinien obejmować 

środki transportu zgodne z unijnymi 

zobowiązaniami dotyczącymi klimatu i 

energii i skupiać się na wzajemnych 

połączeniach i ukończeniu budowy sieci na 

obszarach peryferyjnych przy 

zastosowaniu wspólnych norm; w celu 

zapewnienia lepszej łączności i odbudowy 

siedlisk należy ustanowić transeuropejską 

sieć zielonej infrastruktury (TEN-G) i 

finansować ją między innymi za 

pośrednictwem instrumentu „Łącząc 

Europę”; 

 __________________ 

 1a ustęp zostanie umieszczony w rozdziale 

„Inwestycja w przyszłość“ 

 2a poprawka zaproponowana przez NABU 

- Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Poprawka  385 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski, Alfred Sant 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

73. podkreśla znaczenie WRF dla 

sektorów zależnych od inwestycji 

długoterminowych, takich jak sektor 

transportu; zwraca uwagę, że infrastruktura 

transportowa stanowi trzon jednolitego 

rynku i podstawę trwałego wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; 

zauważa, że stworzenie jednolitego 

europejskiego obszaru transportu 

połączonego z krajami sąsiadującymi 

wymaga poważnej infrastruktury 

73. podkreśla znaczenie WRF dla 

sektorów zależnych od inwestycji 

długoterminowych, takich jak sektor 

transportu; zwraca uwagę, że to 

infrastruktura transportowa stanowi trzon 

jednolitego rynku i podstawę trwałego 

wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 

pracy; zauważa, że stworzenie jednolitego 

europejskiego obszaru transportu 

połączonego z krajami sąsiadującymi 

wymaga poważnej infrastruktury 
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transportowej i musi być traktowane jako 

kluczowy priorytet w celu zapewnienia 

konkurencyjności UE oraz spójności 

terytorialnej, gospodarczej i społecznej, 

także na obszarach peryferyjnych; z tego 

względu uważa, że w następnych WRF 

należy przewidzieć wystarczające środki 

finansowe na projekty, które przyczyniają 

się w szczególności do ukończenia sieci 

bazowej TEN-T i jej korytarzy, które 

należy jeszcze bardziej przedłużyć; 

podkreśla, że zaktualizowany i 

skuteczniejszy program instrumentu 

„Łącząc Europę” powinien obejmować 

wszystkie środki transportu i skupiać się na 

wzajemnych połączeniach i ukończeniu 

budowy sieci na obszarach peryferyjnych 

przy zastosowaniu wspólnych norm; 

transportowej, zwłaszcza w regionach 

peryferyjnych i mniej rozwiniętych, i musi 

być traktowane jako kluczowy priorytet dla 

konkurencyjności UE oraz spójności 

terytorialnej, gospodarczej i społecznej, 

także na obszarach peryferyjnych i 

wyspiarskich; z tego względu uważa, że w 

następnych WRF należy przewidzieć 

wystarczające środki finansowe na 

projekty, które przyczyniają się w 

szczególności do ukończenia sieci bazowej 

TEN-T i jej korytarzy, które należy jeszcze 

bardziej przedłużyć; uznaje znaczenie 

Funduszu Spójności w tym zakresie i 

nalega na jego kontynuację w nowych 

WRF; podkreśla, że zaktualizowany i 

skuteczniejszy program instrumentu 

„Łącząc Europę” powinien obejmować 

wszystkie środki transportu i skupiać się na 

wzajemnych połączeniach i ukończeniu 

budowy sieci na obszarach peryferyjnych 

przy zastosowaniu wspólnych norm; 

Or. en 

 

Poprawka  386 

Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

73. podkreśla znaczenie WRF dla 

sektorów zależnych od inwestycji 

długoterminowych, takich jak sektor 

transportu; zwraca uwagę, że infrastruktura 

transportowa stanowi trzon jednolitego 

rynku i podstawę trwałego wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; 

zauważa, że stworzenie jednolitego 

europejskiego obszaru transportu 

połączonego z krajami sąsiadującymi 

wymaga poważnej infrastruktury 

transportowej i musi być traktowane jako 

kluczowy priorytet w celu zapewnienia 

73. podkreśla znaczenie WRF dla 

sektorów zależnych od inwestycji 

długoterminowych, takich jak sektor 

transportu; zwraca uwagę, że infrastruktura 

transportowa stanowi trzon jednolitego 

rynku i podstawę trwałego wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; 

zauważa, że stworzenie jednolitego 

europejskiego obszaru transportu 

połączonego z krajami sąsiadującymi 

wymaga poważnej infrastruktury 

transportowej i musi być traktowane jako 

kluczowy priorytet w celu zapewnienia 
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konkurencyjności UE oraz spójności 

terytorialnej, gospodarczej i społecznej, 

także na obszarach peryferyjnych; z tego 

względu uważa, że w następnych WRF 

należy przewidzieć wystarczające środki 

finansowe na projekty, które przyczyniają 

się w szczególności do ukończenia sieci 

bazowej TEN-T i jej korytarzy, które 

należy jeszcze bardziej przedłużyć; 

podkreśla, że zaktualizowany i 

skuteczniejszy program instrumentu 

„Łącząc Europę” powinien obejmować 

wszystkie środki transportu i skupiać się na 

wzajemnych połączeniach i ukończeniu 

budowy sieci na obszarach peryferyjnych 

przy zastosowaniu wspólnych norm; 

konkurencyjności UE oraz spójności 

terytorialnej, gospodarczej i społecznej, 

także na obszarach peryferyjnych; z tego 

względu uważa, że w następnych WRF 

należy przewidzieć wystarczające środki 

finansowe na projekty, które przyczyniają 

się w szczególności do ukończenia sieci 

bazowej TEN-T i jej korytarzy, które 

należy jeszcze bardziej przedłużyć; 

podkreśla, że zaktualizowany i 

skuteczniejszy program instrumentu 

„Łącząc Europę” powinien obejmować 

wszystkie środki transportu, w 

szczególności kolej i inne rodzaje 

transportu, które przyczyniają się do 

zmniejszenia emisji CO2, i skupiać się na 

wzajemnych połączeniach i ukończeniu 

budowy sieci na obszarach peryferyjnych 

przy zastosowaniu wspólnych norm; 

Or. en 

 

Poprawka  387 

Tiemo Wölken 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

73. podkreśla znaczenie WRF dla 

sektorów zależnych od inwestycji 

długoterminowych, takich jak sektor 

transportu; zwraca uwagę, że infrastruktura 

transportowa stanowi trzon jednolitego 

rynku i podstawę trwałego wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; 

zauważa, że stworzenie jednolitego 

europejskiego obszaru transportu 

połączonego z krajami sąsiadującymi 

wymaga poważnej infrastruktury 

transportowej i musi być traktowane jako 

kluczowy priorytet w celu zapewnienia 

konkurencyjności UE oraz spójności 

terytorialnej, gospodarczej i społecznej, 

także na obszarach peryferyjnych; z tego 

względu uważa, że w następnych WRF 

73. podkreśla znaczenie WRF dla 

sektorów zależnych od inwestycji 

długoterminowych, takich jak sektor 

transportu; zwraca uwagę, że infrastruktura 

transportowa stanowi trzon jednolitego 

rynku i że zrównoważona infrastruktura 

jest podstawą trwałego wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; 

zauważa, że stworzenie jednolitego 

europejskiego obszaru transportu 

połączonego z krajami sąsiadującymi 

wymaga poważnej infrastruktury 

transportowej i musi być traktowane jako 

kluczowy priorytet w celu zapewnienia 

konkurencyjności UE oraz spójności 

terytorialnej, gospodarczej i społecznej, 

także na obszarach peryferyjnych; z tego 
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należy przewidzieć wystarczające środki 

finansowe na projekty, które przyczyniają 

się w szczególności do ukończenia sieci 

bazowej TEN-T i jej korytarzy, które 

należy jeszcze bardziej przedłużyć; 

podkreśla, że zaktualizowany i 

skuteczniejszy program instrumentu 

„Łącząc Europę” powinien obejmować 

wszystkie środki transportu i skupiać się na 

wzajemnych połączeniach i ukończeniu 

budowy sieci na obszarach peryferyjnych 

przy zastosowaniu wspólnych norm; 

względu uważa, że w następnych WRF 

należy przewidzieć wystarczające środki 

finansowe na projekty, które przyczyniają 

się w szczególności do ukończenia sieci 

bazowej TEN-T i jej korytarzy, które 

należy jeszcze bardziej przedłużyć; 

podkreśla, że zaktualizowany i 

skuteczniejszy program instrumentu 

„Łącząc Europę” powinien obejmować 

wszystkie środki transportu i skupiać się na 

wzajemnych połączeniach i ukończeniu 

budowy sieci na obszarach peryferyjnych 

przy zastosowaniu wspólnych norm; 

Or. en 

 

Poprawka  388 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

73. podkreśla znaczenie WRF dla 

sektorów zależnych od inwestycji 

długoterminowych, takich jak sektor 

transportu; zwraca uwagę, że infrastruktura 

transportowa stanowi trzon jednolitego 

rynku i podstawę trwałego wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; 

zauważa, że stworzenie jednolitego 

europejskiego obszaru transportu 

połączonego z krajami sąsiadującymi 

wymaga poważnej infrastruktury 

transportowej i musi być traktowane jako 

kluczowy priorytet w celu zapewnienia 

konkurencyjności UE oraz spójności 

terytorialnej, gospodarczej i społecznej, 

także na obszarach peryferyjnych; z tego 

względu uważa, że w następnych WRF 

należy przewidzieć wystarczające środki 

finansowe na projekty, które przyczyniają 

się w szczególności do ukończenia sieci 

bazowej TEN-T i jej korytarzy, które 

należy jeszcze bardziej przedłużyć; 

podkreśla, że zaktualizowany i 

73. podkreśla znaczenie WRF dla 

sektorów zależnych od inwestycji 

długoterminowych, takich jak sektor 

transportu; zwraca uwagę, że infrastruktura 

transportowa stanowi trzon jednolitego 

rynku i podstawę trwałego wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; 

zauważa, że stworzenie jednolitego 

europejskiego obszaru transportu 

połączonego z krajami sąsiadującymi 

wymaga poważnej infrastruktury 

transportowej i musi być traktowane jako 

kluczowy priorytet w celu zapewnienia 

konkurencyjności UE oraz spójności 

terytorialnej, gospodarczej i społecznej, 

także na obszarach peryferyjnych; z tego 

względu uważa, że w następnych WRF 

należy przewidzieć wystarczające środki 

finansowe na projekty, które przyczyniają 

się w szczególności do ukończenia sieci 

bazowej TEN-T i jej korytarzy, które 

należy jeszcze bardziej przedłużyć; 



 

PE616.896v01-00 94/160 AM\1144763PL.docx 

PL 

skuteczniejszy program instrumentu 

„Łącząc Europę” powinien obejmować 

wszystkie środki transportu i skupiać się 

na wzajemnych połączeniach i 

ukończeniu budowy sieci na obszarach 

peryferyjnych przy zastosowaniu 

wspólnych norm; 

Or. en 

 

Poprawka  389 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 73a. podkreśla, że zaktualizowany i 

skuteczniejszy program instrumentu 

„Łącząc Europę” powinien obejmować 

wszystkie środki transportu i skupiać się 

na wzajemnych połączeniach i 

ukończeniu budowy sieci na obszarach 

peryferyjnych przy zastosowaniu 

wspólnych norm; instrument „Łącząc 

Europę” powinien promować lepsze 

powiązania między priorytetami 

horyzontalnymi sieci kompleksowych, 

takimi jak autostrady morskie; podkreśla, 

że koordynacja Komisji powinna mieć na 

celu zachęcanie do udziału inwestorów 

oraz że rozmieszczenie ERTMS powinno 

zmaksymalizować korzyści pod względem 

interoperacyjności; uważa, że dążenie do 

prawdziwej europejskiej polityki w 

dziedzinie turystyki wymaga utworzenia 

specjalnej linii budżetowej poświęconej 

turystyce; wzywa do ustanowienia 

podejścia odgórnego w celu skutecznego 

wdrożenia projektów w odniesieniu do 

żeglowności śródlądowych dróg wodnych; 

apeluje o finansowanie – w ramach 

programu SESAR – badań naukowych 

nad wprowadzeniem europejskiego 

cyfrowego zarządzania ruchem lotniczym; 
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Or. en 

 

Poprawka  390 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 73a. wzywa Komisję Europejską do 

pilnego promowania inwestycji w rozwój 

technologii nowej generacji i promowania 

ich wdrażania; europejskie fundusze 

strukturalne i finansowanie dostępu 

szerokopasmowego i transeuropejskich 

sieci telekomunikacyjnych muszą opierać 

się na kryteriach przyszłości; 

Or. en 

 

Poprawka  391 

Giovanni La Via 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 73a. wzywa do utworzenia specjalnej 

linii budżetowej przeznaczonej na 

turystykę w kolejnych wieloletnich 

ramach finansowych. W kontekście 

konieczności wzrostu gospodarczego i 

tworzenia miejsc pracy turystyka musi być 

jednym z naszych priorytetów; 

Or. en 

 

Poprawka  392 

Marco Valli 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 74 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

74. podkreśla znaczenie zapewnienia 

środków finansowych na ukończenie 

budowy jednolitego rynku cyfrowego 

poprzez pełne wykorzystanie widma 

radiowego, wdrożenie sieci 5G i łączność 

gigabitową oraz przez poczynienie 

dalszych postępów w zakresie 

harmonizacji przepisów UE dotyczących 

telekomunikacji w celu stworzenia 

odpowiednich ram regulacyjnych dla 

poprawy łączności internetowej w całej 

Unii; podkreśla, że instrument „Łącząc 

Europę – Telekomunikacja” powinien w 

dalszym ciągu wspierać infrastrukturę 

usług cyfrowych i sieci szerokopasmowe 

poprzez umożliwienie ich dostępności, w 

tym w regionach oddalonych i na 

obszarach wiejskich, oraz poprzez poprawę 

umiejętności informatycznych, 

wzajemnych połączeń i interoperacyjności; 

74. podkreśla znaczenie zapewnienia 

środków finansowych na ukończenie 

budowy jednolitego rynku cyfrowego 

poprzez pełne wykorzystanie widma 

radiowego, wdrożenie sieci 5G i łączność 

gigabitową oraz przez poczynienie 

dalszych postępów w zakresie 

harmonizacji przepisów UE dotyczących 

telekomunikacji w celu stworzenia 

odpowiednich ram regulacyjnych dla 

poprawy łączności internetowej w całej 

Unii; podkreśla, że instrument „Łącząc 

Europę – Telekomunikacja” powinien w 

dalszym ciągu wspierać infrastrukturę 

usług cyfrowych i sieci szerokopasmowe 

poprzez umożliwienie ich dostępności, w 

tym w regionach oddalonych i na 

obszarach wiejskich, oraz poprzez poprawę 

umiejętności informatycznych, 

wzajemnych połączeń i interoperacyjności; 

zwraca uwagę na to, że instrument 

„Łącząc Europę – Telekomunikacja” 

może również wspierać modele cyfrowe 

sprzyjające łączności i partnerskiej 

wymianie, a także zdecentralizowanemu 

przechowywaniu danych; 

Or. it 

 

Poprawka  393 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 74 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

74. podkreśla znaczenie zapewnienia 

środków finansowych na ukończenie 

budowy jednolitego rynku cyfrowego 

poprzez pełne wykorzystanie widma 

radiowego, wdrożenie sieci 5G i łączność 

74. podkreśla znaczenie zapewnienia 

środków finansowych na ukończenie 

budowy jednolitego rynku cyfrowego 

poprzez pełne wykorzystanie widma 

radiowego, wdrożenie sieci 5G i łączność 
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gigabitową oraz przez poczynienie 

dalszych postępów w zakresie 

harmonizacji przepisów UE dotyczących 

telekomunikacji w celu stworzenia 

odpowiednich ram regulacyjnych dla 

poprawy łączności internetowej w całej 

Unii; podkreśla, że instrument „Łącząc 

Europę – Telekomunikacja” powinien w 

dalszym ciągu wspierać infrastrukturę 

usług cyfrowych i sieci szerokopasmowe 

poprzez umożliwienie ich dostępności, w 

tym w regionach oddalonych i na 

obszarach wiejskich, oraz poprzez poprawę 

umiejętności informatycznych, 

wzajemnych połączeń i interoperacyjności; 

gigabitową oraz przez poczynienie 

dalszych postępów w zakresie 

harmonizacji przepisów UE dotyczących 

telekomunikacji w celu stworzenia 

odpowiednich ram regulacyjnych dla 

poprawy łączności internetowej w całej 

Unii; podkreśla, że instrument „Łącząc 

Europę – Telekomunikacja” powinien 

dysponować odpowiednimi środkami i w 

dalszym ciągu wspierać infrastrukturę 

usług cyfrowych i rosnące potrzeby w 

zakresie inwestycji w szybkie sieci 

szerokopasmowe poprzez umożliwienie ich 

dostępności, w tym w regionach 

oddalonych i na obszarach wiejskich, oraz 

poprzez poprawę umiejętności 

informatycznych, wzajemnych połączeń i 

interoperacyjności; 

Or. en 

 

Poprawka  394 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 74 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

74. podkreśla znaczenie zapewnienia 

środków finansowych na ukończenie 

budowy jednolitego rynku cyfrowego 

poprzez pełne wykorzystanie widma 

radiowego, wdrożenie sieci 5G i łączność 

gigabitową oraz przez poczynienie 

dalszych postępów w zakresie 

harmonizacji przepisów UE dotyczących 

telekomunikacji w celu stworzenia 

odpowiednich ram regulacyjnych dla 

poprawy łączności internetowej w całej 

Unii; podkreśla, że instrument „Łącząc 

Europę – Telekomunikacja” powinien w 

dalszym ciągu wspierać infrastrukturę 

usług cyfrowych i sieci szerokopasmowe 

poprzez umożliwienie ich dostępności, w 

tym w regionach oddalonych i na 

obszarach wiejskich, oraz poprzez poprawę 

74. podkreśla znaczenie zapewnienia 

środków finansowych na ukończenie 

budowy jednolitego rynku cyfrowego 

poprzez pełne wykorzystanie widma 

radiowego, modernizację sieci 

stacjonarnej i dogęszczenie sieci 

komórkowej, wdrożenie sieci 5G i 

łączność gigabitową do 2025 r. oraz przez 

poczynienie dalszych postępów w zakresie 

harmonizacji przepisów UE dotyczących 

telekomunikacji w celu stworzenia 

odpowiednich ram regulacyjnych dla 

poprawy łączności internetowej w całej 

Unii; podkreśla, że instrument „Łącząc 

Europę – Telekomunikacja” powinien w 

dalszym ciągu wspierać infrastrukturę 

usług cyfrowych i sieci szerokopasmowe 

poprzez umożliwienie ich dostępności, w 
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umiejętności informatycznych, 

wzajemnych połączeń i interoperacyjności; 

tym w regionach oddalonych i na 

obszarach wiejskich, oraz poprzez poprawę 

umiejętności informatycznych, 

wzajemnych połączeń i interoperacyjności; 

Or. en 

 

Poprawka  395 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 74 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

74. podkreśla znaczenie zapewnienia 

środków finansowych na ukończenie 

budowy jednolitego rynku cyfrowego 

poprzez pełne wykorzystanie widma 

radiowego, wdrożenie sieci 5G i łączność 

gigabitową oraz przez poczynienie 

dalszych postępów w zakresie 

harmonizacji przepisów UE dotyczących 

telekomunikacji w celu stworzenia 

odpowiednich ram regulacyjnych dla 

poprawy łączności internetowej w całej 

Unii; podkreśla, że instrument „Łącząc 

Europę – Telekomunikacja” powinien w 

dalszym ciągu wspierać infrastrukturę 

usług cyfrowych i sieci szerokopasmowe 

poprzez umożliwienie ich dostępności, w 

tym w regionach oddalonych i na 

obszarach wiejskich, oraz poprzez poprawę 

umiejętności informatycznych, 

wzajemnych połączeń i interoperacyjności; 

74. podkreśla znaczenie zapewnienia 

środków finansowych na ukończenie 

budowy jednolitego rynku cyfrowego 

poprzez pełne wykorzystanie widma 

radiowego, wdrożenie sieci 5G i łączność 

gigabitową oraz przez poczynienie 

dalszych postępów w zakresie 

harmonizacji przepisów UE dotyczących 

telekomunikacji w celu stworzenia 

odpowiednich ram regulacyjnych dla 

poprawy łączności internetowej w całej 

Unii; podkreśla, że instrument „Łącząc 

Europę – Telekomunikacja” powinien w 

dalszym ciągu wspierać infrastrukturę 

usług cyfrowych i sieci szerokopasmowe 

poprzez umożliwienie ich dostępności, w 

tym w regionach oddalonych i na 

obszarach wiejskich, oraz poprzez poprawę 

umiejętności informatycznych, 

wzajemnych połączeń i interoperacyjności; 

podkreśla znaczenie poprawy umiejętności 

cyfrowych europejskich obywateli i siły 

roboczej; 

Or. en 

 

Poprawka  396 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 74 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

74. podkreśla znaczenie zapewnienia 

środków finansowych na ukończenie 

budowy jednolitego rynku cyfrowego 

poprzez pełne wykorzystanie widma 

radiowego, wdrożenie sieci 5G i łączność 

gigabitową oraz przez poczynienie 

dalszych postępów w zakresie 

harmonizacji przepisów UE dotyczących 

telekomunikacji w celu stworzenia 

odpowiednich ram regulacyjnych dla 

poprawy łączności internetowej w całej 

Unii; podkreśla, że instrument „Łącząc 

Europę – Telekomunikacja” powinien w 

dalszym ciągu wspierać infrastrukturę 

usług cyfrowych i sieci szerokopasmowe 

poprzez umożliwienie ich dostępności, w 

tym w regionach oddalonych i na 

obszarach wiejskich, oraz poprzez poprawę 

umiejętności informatycznych, 

wzajemnych połączeń i interoperacyjności; 

74. podkreśla1a znaczenie zapewnienia 

środków finansowych na ukończenie 

budowy jednolitego rynku cyfrowego 

poprzez pełne wykorzystanie widma 

radiowego, wdrożenie sieci 5G i łączność 

gigabitową oraz przez poczynienie 

dalszych postępów w zakresie 

harmonizacji przepisów UE dotyczących 

telekomunikacji w celu stworzenia 

odpowiednich ram regulacyjnych dla 

poprawy łączności internetowej w całej 

Unii; podkreśla, że instrument „Łącząc 

Europę – Telekomunikacja” powinien w 

dalszym ciągu wspierać infrastrukturę 

usług cyfrowych i sieci szerokopasmowe 

poprzez umożliwienie ich dostępności, w 

tym w regionach oddalonych i na 

obszarach wiejskich, oraz poprzez poprawę 

umiejętności informatycznych, 

wzajemnych połączeń i interoperacyjności; 

 __________________ 

 1a ustęp zostanie umieszczony w rozdziale 

„Inwestycja w przyszłość“ 

Or. en 

 

Poprawka  397 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 74 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 74a. wzywa Komisję do zapewnienia, 

utrzymania i rozwoju finansowania planu 

działania dotyczącego sieci 5G na 

odpowiednim poziomie w perspektywie 

następnych wieloletnich ram finansowych 

na lata 2020 – 2027; 
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Or. en 

 

Poprawka  398 

Nils Torvalds 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. za niezbędne uważa zapewnienie 

zrównoważonych i przystępnych cenowo 
dostaw energii w Europie; w związku z 

tym wzywa do ciągłego wspierania 

inwestycji zapewniających dywersyfikację 

źródeł energii, zwiększających 

bezpieczeństwo energetyczne i 

efektywność energetyczną, w tym poprzez 

instrument „Łącząc Europę – Energia”; 

podkreśla w szczególności znaczenie 

zapewnienia wszechstronnego wsparcia – 

zwłaszcza regionom o dużej emisji 

dwutlenku węgla – transformacji 

energetycznej, przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną, modernizacji systemów 

wytwarzania energii i sieci 

energetycznych, technologii 

wychwytywania i użytkowania dwutlenku 

węgla oraz modernizacji systemów 

ciepłowniczych; uważa, że przekształcenie 

sektora energii w świetle celów w 

dziedzinie klimatu powinno opierać się na 

utworzeniu w następnych WRF funduszu 

na rzecz transformacji energetyki, który 

ułatwiłby zmiany strukturalne w 

energochłonnych sektorach i 

wysokoemisyjnych zakładach produkcji 

energii elektrycznej oraz zachęcałby do 

niskoemisyjnych inwestycji i 

innowacyjnych rozwiązań; 

75. za niezbędne uważa zapewnienie 

czystych, stabilnych i konkurencyjnych 
dostaw energii w Europie; w związku z 

tym wzywa do ciągłego wspierania 

zrównoważonych inwestycji, które 

pobudzają wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii, stawiając na pierwszym 

miejscu efektywność energetyczną, 

zwiększają bezpieczeństwo energetyczne i 

niezależność od importowanych źródeł 
energii i które wspierają nowe i 

innowacyjne technologie energetyczne i 

przemysłowe, zgodne z długoterminowymi 

europejskimi zobowiązaniami 

klimatycznymi; 

Or. en 

 

Poprawka  399 

Gérard Deprez, Gerben-Jan Gerbrandy, Louis Michel 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. za niezbędne uważa zapewnienie 

zrównoważonych i przystępnych cenowo 
dostaw energii w Europie; w związku z 

tym wzywa do ciągłego wspierania 

inwestycji zapewniających dywersyfikację 

źródeł energii, zwiększających 

bezpieczeństwo energetyczne i 

efektywność energetyczną, w tym poprzez 

instrument „Łącząc Europę – Energia”; 

podkreśla w szczególności znaczenie 

zapewnienia wszechstronnego wsparcia – 

zwłaszcza regionom o dużej emisji 

dwutlenku węgla – transformacji 

energetycznej, przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną, modernizacji systemów 

wytwarzania energii i sieci 

energetycznych, technologii 

wychwytywania i użytkowania dwutlenku 

węgla oraz modernizacji systemów 

ciepłowniczych; uważa, że przekształcenie 

sektora energii w świetle celów w 

dziedzinie klimatu powinno opierać się na 

utworzeniu w następnych WRF funduszu 

na rzecz transformacji energetyki, który 

ułatwiłby zmiany strukturalne w 

energochłonnych sektorach i 

wysokoemisyjnych zakładach produkcji 

energii elektrycznej oraz zachęcałby do 

niskoemisyjnych inwestycji i 

innowacyjnych rozwiązań; 

75. za niezbędne uważa zapewnienie 

czystych, stabilnych i konkurencyjnych 
dostaw energii w Europie; w związku z 

tym wzywa do ciągłego wspierania 

zrównoważonych inwestycji, które 

pobudzają wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii, podkreślają traktowanie 

efektywności energetycznej jako 

podstawowej siły napędowej, zwiększają 
bezpieczeństwo energetyczne i 

niezależność od importowanych źródeł 
energii i które wspierają nowe i 

innowacyjne technologie energetyczne i 

przemysłowe, zgodne z długoterminowymi 

europejskimi zobowiązaniami 

klimatycznymi; 

Or. en 

 

Poprawka  400 

Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 
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Projekt rezolucji Poprawka 

75. za niezbędne uważa zapewnienie 

zrównoważonych i przystępnych cenowo 

dostaw energii w Europie; w związku z 

tym wzywa do ciągłego wspierania 

inwestycji zapewniających dywersyfikację 

źródeł energii, zwiększających 

bezpieczeństwo energetyczne i 

efektywność energetyczną, w tym poprzez 

instrument „Łącząc Europę – Energia”; 

podkreśla w szczególności znaczenie 

zapewnienia wszechstronnego wsparcia – 

zwłaszcza regionom o dużej emisji 

dwutlenku węgla – transformacji 

energetycznej, przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną, modernizacji systemów 

wytwarzania energii i sieci 

energetycznych, technologii 

wychwytywania i użytkowania dwutlenku 

węgla oraz modernizacji systemów 

ciepłowniczych; uważa, że przekształcenie 

sektora energii w świetle celów w 

dziedzinie klimatu powinno opierać się na 

utworzeniu w następnych WRF funduszu 

na rzecz transformacji energetyki, który 

ułatwiłby zmiany strukturalne w 

energochłonnych sektorach i 

wysokoemisyjnych zakładach produkcji 
energii elektrycznej oraz zachęcałby do 

niskoemisyjnych inwestycji i 

innowacyjnych rozwiązań; 

75. za niezbędne uważa zapewnienie 

zrównoważonych i przystępnych cenowo 

dostaw energii w Europie; w związku z 

tym wzywa do ciągłego wspierania 

inwestycji zapewniających dywersyfikację 

źródeł i dróg dostaw energii, 

zwiększających bezpieczeństwo 

energetyczne i efektywność energetyczną, 

w tym poprzez instrument „Łącząc Europę 

– Energia”; podkreśla w szczególności 

znaczenie zapewnienia wszechstronnego 

wsparcia – zwłaszcza transformacji 

energetycznej, przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną, modernizacji systemów 

wytwarzania energii i sieci 

energetycznych, technologii 

wychwytywania i użytkowania dwutlenku 

węgla oraz modernizacji systemów 

ciepłowniczych; uważa, że zależne od 

węgla regiony i państwa Unii potrzebują 

ukierunkowanego wsparcia, w tym 

odpowiednich funduszy, aby skutecznie 

przyczynić się do strategicznego przejścia 

do gospodarki niskoemisyjnej i wzywa do 

ustanowienia kompleksowego 

instrumentu dla takich regionów i państw 

w celu wspierania sprawiedliwej 

transformacji, w szczególności dzięki 

rozwijaniu i szerszemu wykorzystaniu 

źródeł odnawialnych, rozwiązań w 

zakresie efektywności energetycznej, 

magazynowania energii, 

elektromobilności i związanej z nią 

infrastruktury, modernizacji wytwarzania 
energii elektrycznej oraz sieci 

energetycznych, zaawansowanych 

technologii wytwarzania energii, łącznie z 

CCS, CCU i zgazowaniem węgla, 

modernizacji systemów ciepłowniczych, 

łącznie z wysokosprawną kogeneracją, a 

także w zakresie wczesnego dostosowania 

do przyszłych norm środowiskowych, 

restrukturyzacji sektorów 

energochłonnych oraz problemów 

społecznych, a także reagowania na skutki 

społeczne, społeczno-ekonomiczne i 
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środowiskowe; 

Or. en 

 

Poprawka  401 

John Howarth, Theresa Griffin, Kathleen Van Brempt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. za niezbędne uważa zapewnienie 

zrównoważonych i przystępnych cenowo 

dostaw energii w Europie; w związku z 

tym wzywa do ciągłego wspierania 

inwestycji zapewniających dywersyfikację 

źródeł energii, zwiększających 

bezpieczeństwo energetyczne i 

efektywność energetyczną, w tym poprzez 

instrument „Łącząc Europę – Energia”; 

podkreśla w szczególności znaczenie 

zapewnienia wszechstronnego wsparcia – 

zwłaszcza regionom o dużej emisji 

dwutlenku węgla – transformacji 

energetycznej, przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną, modernizacji systemów 

wytwarzania energii i sieci 

energetycznych, technologii 

wychwytywania i użytkowania dwutlenku 

węgla oraz modernizacji systemów 

ciepłowniczych; uważa, że przekształcenie 

sektora energii w świetle celów w 

dziedzinie klimatu powinno opierać się na 

utworzeniu w następnych WRF funduszu 

na rzecz transformacji energetyki, który 

ułatwiłby zmiany strukturalne w 

energochłonnych sektorach i 

wysokoemisyjnych zakładach produkcji 

energii elektrycznej oraz zachęcałby do 

niskoemisyjnych inwestycji i 

innowacyjnych rozwiązań; 

75. za niezbędne uważa zapewnienie 

zrównoważonych i przystępnych cenowo 

dostaw energii w Europie; w związku z 

tym wzywa do ciągłego wspierania 

inwestycji zapewniających dywersyfikację 

źródeł energii, zwiększających 

bezpieczeństwo energetyczne i 

efektywność energetyczną; zwraca się o 

skoncentrowanie wsparcia na celach 

określonych w art. 194 ust. 1 TFUE; 

podkreśla w związku z tym potrzebę 

przeorientowania wsparcia instrumentu 

„Łącząc Europę – Energia” dla 

infrastruktury gazowej na inwestycje 

mające na celu dekarbonizację dostaw 

gazu (biogaz, zielony wodór, syntetyczny 

metan, …); podkreśla w szczególności 

znaczenie zapewnienia wszechstronnego 

wsparcia – zwłaszcza regionom o dużej 

emisji dwutlenku węgla – transformacji 

energetycznej, przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną, modernizacji systemów 

wytwarzania energii i sieci 

energetycznych, technologii 

wychwytywania i użytkowania dwutlenku 

węgla oraz modernizacji systemów 

ciepłowniczych; uważa, że przekształcenie 

sektora energii w świetle celów w 

dziedzinie klimatu powinno opierać się na 

utworzeniu w następnych WRF funduszu 

na rzecz transformacji energetyki, który 

ułatwiłby zmiany strukturalne w 

energochłonnych sektorach i 

wysokoemisyjnych zakładach produkcji 

energii elektrycznej oraz zachęcałby do 



 

PE616.896v01-00 104/160 AM\1144763PL.docx 

PL 

niskoemisyjnych inwestycji i 

innowacyjnych rozwiązań; 

Or. en 

 

Poprawka  402 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. za niezbędne uważa zapewnienie 

zrównoważonych i przystępnych cenowo 
dostaw energii w Europie; w związku z 

tym wzywa do ciągłego wspierania 

inwestycji zapewniających dywersyfikację 

źródeł energii, zwiększających 

bezpieczeństwo energetyczne i 

efektywność energetyczną, w tym poprzez 

instrument „Łącząc Europę – Energia”; 

podkreśla w szczególności znaczenie 

zapewnienia wszechstronnego wsparcia – 

zwłaszcza regionom o dużej emisji 

dwutlenku węgla – transformacji 

energetycznej, przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną, modernizacji systemów 

wytwarzania energii i sieci 

energetycznych, technologii 

wychwytywania i użytkowania dwutlenku 

węgla oraz modernizacji systemów 

ciepłowniczych; uważa, że przekształcenie 

sektora energii w świetle celów w 

dziedzinie klimatu powinno opierać się na 

utworzeniu w następnych WRF funduszu 

na rzecz transformacji energetyki, który 

ułatwiłby zmiany strukturalne w 

energochłonnych sektorach i 

wysokoemisyjnych zakładach produkcji 

energii elektrycznej oraz zachęcałby do 

niskoemisyjnych inwestycji i 

innowacyjnych rozwiązań; 

75. za niezbędne uważa zapewnienie 

wydajnego wykorzystywania energii, bez 

jej marnotrawienia, oraz dostaw energii ze 

źródeł odnawialnych w Europie; w 

związku z tym wzywa do ciągłego 

wspierania inwestycji zapewniających 

zwiększenie efektywności energetycznej, 

wykorzystywanie zdecentralizowanych 

odnawialnych źródeł energii, ich 

dystrybucję i magazynowanie oraz 

zwiększenie bezpieczeństwa 

energetycznego, w tym poprzez instrument 

„Łącząc Europę – Energia”; podkreśla w 

szczególności znaczenie zapewnienia 

wszechstronnego wsparcia – zwłaszcza 

regionom o dużej emisji dwutlenku węgla 

– w celu przejścia na gospodarkę o zerowej 

emisji netto do 2050 r., modernizacji 

systemów wytwarzania energii, sieci 

energetycznych i technologii 

magazynowania energii oraz modernizacji 

systemów ciepłowniczych; uważa, że 

przekształcenie sektora energii w świetle 

celów w dziedzinie klimatu powinno 

opierać się również na utworzeniu w 

następnych WRF specjalnego funduszu na 

rzecz transformacji energetyki, który 

zachęcałby do inwestycji w dziedzinie 

efektywności energetycznej, energii ze 

źródeł odnawialnych i innowacyjnych 

rozwiązań, w szczególności przez 

wspieranie organów lokalnych, 

spółdzielni energetycznych, aktywnych 

odbiorców energii i przedsiębiorstw, oraz 
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ułatwiłby zmiany strukturalne w 

energochłonnych sektorach i 

wysokoemisyjnych zakładach produkcji 

energii elektrycznej; 

Or. it 

 

Poprawka  403 

Jens Geier 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. za niezbędne uważa zapewnienie 

zrównoważonych i przystępnych cenowo 

dostaw energii w Europie; w związku z 

tym wzywa do ciągłego wspierania 

inwestycji zapewniających dywersyfikację 

źródeł energii, zwiększających 

bezpieczeństwo energetyczne i 

efektywność energetyczną, w tym poprzez 

instrument „Łącząc Europę – Energia”; 

podkreśla w szczególności znaczenie 

zapewnienia wszechstronnego wsparcia – 

zwłaszcza regionom o dużej emisji 

dwutlenku węgla – transformacji 

energetycznej, przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną, modernizacji systemów 

wytwarzania energii i sieci 

energetycznych, technologii 

wychwytywania i użytkowania dwutlenku 

węgla oraz modernizacji systemów 

ciepłowniczych; uważa, że przekształcenie 

sektora energii w świetle celów w 

dziedzinie klimatu powinno opierać się na 

utworzeniu w następnych WRF funduszu 

na rzecz transformacji energetyki, który 

ułatwiłby zmiany strukturalne w 

energochłonnych sektorach i 

wysokoemisyjnych zakładach produkcji 

energii elektrycznej oraz zachęcałby do 

niskoemisyjnych inwestycji i 

innowacyjnych rozwiązań; 

75. za niezbędne uważa zapewnienie 

zrównoważonych i przystępnych cenowo 

dostaw energii w Europie; w związku z 

tym wzywa do ciągłego wspierania 

inwestycji zapewniających dywersyfikację 

źródeł energii, zwiększających 

bezpieczeństwo energetyczne i 

efektywność energetyczną oraz 

wykorzystanie energii ze źródeł 

odnawialnych, w tym poprzez instrument 

„Łącząc Europę – Energia”, który 

powinien w szczególności koncentrować 

się na infrastrukturze energii 

odnawialnej; podkreśla w szczególności 

znaczenie zapewnienia wszechstronnego 

wsparcia – zwłaszcza regionom o dużej 

emisji dwutlenku węgla – transformacji 

energetycznej, przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną, modernizacji systemów 

wytwarzania energii i sieci 

energetycznych, technologii 

wychwytywania i użytkowania dwutlenku 

węgla oraz modernizacji systemów 

ciepłowniczych; uważa, że przekształcenie 

sektora energii w świetle celów w 

dziedzinie klimatu powinno opierać się na 

utworzeniu w następnych WRF funduszu 

na rzecz transformacji energetyki, który 

ułatwiłby zmiany strukturalne w 

energochłonnych sektorach i 

wysokoemisyjnych zakładach produkcji 

energii elektrycznej oraz zachęcałby do 
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niskoemisyjnych inwestycji i 

innowacyjnych rozwiązań; 

Or. en 

 

Poprawka  404 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. za niezbędne uważa zapewnienie 

zrównoważonych i przystępnych cenowo 

dostaw energii w Europie; w związku z 

tym wzywa do ciągłego wspierania 

inwestycji zapewniających dywersyfikację 

źródeł energii, zwiększających 

bezpieczeństwo energetyczne i 

efektywność energetyczną, w tym poprzez 

instrument „Łącząc Europę – Energia”; 

podkreśla w szczególności znaczenie 

zapewnienia wszechstronnego wsparcia – 

zwłaszcza regionom o dużej emisji 

dwutlenku węgla – transformacji 

energetycznej, przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną, modernizacji systemów 

wytwarzania energii i sieci 

energetycznych, technologii 

wychwytywania i użytkowania dwutlenku 

węgla oraz modernizacji systemów 

ciepłowniczych; uważa, że przekształcenie 

sektora energii w świetle celów w 

dziedzinie klimatu powinno opierać się na 

utworzeniu w następnych WRF funduszu 

na rzecz transformacji energetyki, który 

ułatwiłby zmiany strukturalne w 

energochłonnych sektorach i 

wysokoemisyjnych zakładach produkcji 

energii elektrycznej oraz zachęcałby do 

niskoemisyjnych inwestycji i 

innowacyjnych rozwiązań; 

75. za niezbędne uważa zapewnienie 

zrównoważonych i przystępnych cenowo 

dostaw energii w Europie; w związku z 

tym wzywa do ciągłego wspierania 

inwestycji zapewniających dywersyfikację 

źródeł energii, zwiększających 

bezpieczeństwo energetyczne i 

efektywność energetyczną, w tym poprzez 

instrument „Łącząc Europę – Energia”; 

podkreśla w szczególności znaczenie 

zapewnienia wszechstronnego wsparcia – 

zwłaszcza regionom o dużej emisji 

dwutlenku węgla – transformacji 

energetycznej, przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną, modernizacji systemów 

wytwarzania energii, poprawy połączeń 

transgranicznych i budowy inteligentnych 

sieci energetycznych, technologii 

wychwytywania i użytkowania dwutlenku 

węgla oraz modernizacji systemów 

ciepłowniczych; uważa, że przekształcenie 

sektora energii w świetle celów w 

dziedzinie klimatu powinno opierać się na 

utworzeniu w następnych WRF funduszu 

na rzecz transformacji energetyki, który 

ułatwiłby zmiany strukturalne w 

energochłonnych sektorach i 

wysokoemisyjnych zakładach produkcji 

energii elektrycznej oraz zachęcałby do 

niskoemisyjnych inwestycji i 

innowacyjnych rozwiązań; 

Or. en 
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Poprawka  405 

Eider Gardiazabal Rubial, Miroslav Poche 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. za niezbędne uważa zapewnienie 

zrównoważonych i przystępnych cenowo 

dostaw energii w Europie; w związku z 

tym wzywa do ciągłego wspierania 

inwestycji zapewniających dywersyfikację 

źródeł energii, zwiększających 

bezpieczeństwo energetyczne i 

efektywność energetyczną, w tym poprzez 

instrument „Łącząc Europę – Energia”; 

podkreśla w szczególności znaczenie 

zapewnienia wszechstronnego wsparcia – 

zwłaszcza regionom o dużej emisji 

dwutlenku węgla – transformacji 

energetycznej, przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną, modernizacji systemów 

wytwarzania energii i sieci 

energetycznych, technologii 

wychwytywania i użytkowania dwutlenku 

węgla oraz modernizacji systemów 

ciepłowniczych; uważa, że przekształcenie 

sektora energii w świetle celów w 

dziedzinie klimatu powinno opierać się na 

utworzeniu w następnych WRF funduszu 

na rzecz transformacji energetyki, który 

ułatwiłby zmiany strukturalne w 

energochłonnych sektorach i 

wysokoemisyjnych zakładach produkcji 

energii elektrycznej oraz zachęcałby do 

niskoemisyjnych inwestycji i 

innowacyjnych rozwiązań; 

75. za niezbędne uważa zapewnienie 

zrównoważonych i przystępnych cenowo 

dostaw energii w Europie; w związku z 

tym wzywa do ciągłego wspierania 

inwestycji zapewniających dywersyfikację 

źródeł energii, zwiększających 

bezpieczeństwo energetyczne i 

efektywność energetyczną, w tym poprzez 

instrument „Łącząc Europę – Energia”; 

podkreśla w szczególności znaczenie 

zapewnienia wszechstronnego wsparcia – 

zwłaszcza regionom o dużej emisji 

dwutlenku węgla – transformacji 

energetycznej, przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną, modernizacji systemów 

wytwarzania energii, poprawy połączeń 

transgranicznych i budowy inteligentnych 

sieci energetycznych, technologii 

wychwytywania i użytkowania dwutlenku 

węgla oraz modernizacji systemów 

ciepłowniczych; uważa, że przekształcenie 

sektora energii w świetle celów w 

dziedzinie klimatu powinno opierać się na 

utworzeniu w następnych WRF funduszu 

na rzecz transformacji energetyki, który 

ułatwiłby zmiany strukturalne w 

energochłonnych sektorach i 

wysokoemisyjnych zakładach produkcji 

energii elektrycznej oraz zachęcałby do 

niskoemisyjnych inwestycji i 

innowacyjnych rozwiązań; 

Or. en 

 

Poprawka  406 

Tiemo Wölken 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. za niezbędne uważa zapewnienie 

zrównoważonych i przystępnych cenowo 

dostaw energii w Europie; w związku z 

tym wzywa do ciągłego wspierania 

inwestycji zapewniających dywersyfikację 

źródeł energii, zwiększających 

bezpieczeństwo energetyczne i 

efektywność energetyczną, w tym poprzez 

instrument „Łącząc Europę – Energia”; 

podkreśla w szczególności znaczenie 

zapewnienia wszechstronnego wsparcia – 

zwłaszcza regionom o dużej emisji 

dwutlenku węgla – transformacji 

energetycznej, przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną, modernizacji systemów 

wytwarzania energii i sieci 

energetycznych, technologii 

wychwytywania i użytkowania dwutlenku 

węgla oraz modernizacji systemów 

ciepłowniczych; uważa, że przekształcenie 

sektora energii w świetle celów w 

dziedzinie klimatu powinno opierać się na 

utworzeniu w następnych WRF funduszu 

na rzecz transformacji energetyki, który 

ułatwiłby zmiany strukturalne w 

energochłonnych sektorach i 

wysokoemisyjnych zakładach produkcji 

energii elektrycznej oraz zachęcałby do 

niskoemisyjnych inwestycji i 

innowacyjnych rozwiązań; 

75. za niezbędne uważa zapewnienie 

zrównoważonych i przystępnych cenowo 

dostaw energii w Europie; w związku z 

tym wzywa do ciągłego wspierania 

inwestycji zapewniających dywersyfikację 

źródeł energii, zwiększających 

bezpieczeństwo energetyczne i 

efektywność energetyczną, w tym poprzez 

instrument „Łącząc Europę – Energia”; 

podkreśla w szczególności znaczenie 

zapewnienia wszechstronnego wsparcia – 

zwłaszcza regionom o dużej emisji 

dwutlenku węgla – transformacji 

energetycznej, przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną, modernizacji systemów 

wytwarzania energii i sieci 

energetycznych, technologii użytkowania 

dwutlenku węgla oraz modernizacji 

systemów ciepłowniczych; uważa, że 

przekształcenie sektora energii w świetle 

celów w dziedzinie klimatu powinno 

opierać się na utworzeniu w następnych 

WRF funduszu na rzecz transformacji 

energetyki, który ułatwiłby zmiany 

strukturalne w energochłonnych sektorach 

i wysokoemisyjnych zakładach produkcji 

energii elektrycznej oraz zachęcałby do 

niskoemisyjnych inwestycji i 

innowacyjnych rozwiązań; jednocześnie 

kończąc dotowanie infrastruktury paliw 

kopalnych, zgodnie z porozumieniem 

paryskim; 

Or. en 

 

Poprawka  407 

Jordi Solé, Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 
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Projekt rezolucji Poprawka 

75. za niezbędne uważa zapewnienie 

zrównoważonych i przystępnych cenowo 

dostaw energii w Europie; w związku z 

tym wzywa do ciągłego wspierania 

inwestycji zapewniających dywersyfikację 

źródeł energii, zwiększających 

bezpieczeństwo energetyczne i 

efektywność energetyczną, w tym poprzez 

instrument „Łącząc Europę – Energia”; 

podkreśla w szczególności znaczenie 

zapewnienia wszechstronnego wsparcia – 

zwłaszcza regionom o dużej emisji 

dwutlenku węgla – transformacji 

energetycznej, przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną, modernizacji systemów 

wytwarzania energii i sieci 

energetycznych, technologii 

wychwytywania i użytkowania dwutlenku 

węgla oraz modernizacji systemów 

ciepłowniczych; uważa, że przekształcenie 

sektora energii w świetle celów w 

dziedzinie klimatu powinno opierać się na 

utworzeniu w następnych WRF funduszu 

na rzecz transformacji energetyki, który 

ułatwiłby zmiany strukturalne w 

energochłonnych sektorach i 

wysokoemisyjnych zakładach produkcji 

energii elektrycznej oraz zachęcałby do 

niskoemisyjnych inwestycji i 

innowacyjnych rozwiązań; 

75. za1a niezbędne2a uważa 

zapewnienie zrównoważonych i 

przystępnych cenowo dostaw energii w 

Europie; w związku z tym wzywa do 

ciągłego wspierania inwestycji 

zapewniających dywersyfikację źródeł 

energii, zwiększających bezpieczeństwo 

energetyczne i efektywność energetyczną, 

w tym poprzez instrument „Łącząc Europę 

– Energia”; podkreśla w szczególności 

znaczenie zapewnienia wszechstronnego 

wsparcia – zwłaszcza regionom o dużej 

emisji dwutlenku węgla – transformacji 

energetycznej, przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną i wolną od energii 

jądrowej, modernizacji systemów 

wytwarzania energii i inteligentnych sieci 

energetycznych oraz modernizacji 

systemów ciepłowniczych; uważa, że 

przekształcenie sektora energii w świetle 

celów w dziedzinie klimatu będzie opierać 

się na utworzeniu w następnych WRF 

funduszu na rzecz transformacji 

energetyki, który ułatwiłby zmiany 

strukturalne w energochłonnych sektorach 

i wysokoemisyjnych zakładach produkcji 

energii elektrycznej oraz zachęcałby do 

niskoemisyjnych i niewykorzystujących 

energii jądrowej inwestycji i 

innowacyjnych rozwiązań; 

 __________________ 

 1a ustęp zostanie umieszczony w rozdziale 

„Inwestycja w przyszłość“ 

 2a poprawka częściowo zaproponowana 

przez NABU - Naturschutzbund 

Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Poprawka  408 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 



 

PE616.896v01-00 110/160 AM\1144763PL.docx 

PL 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 75a. stwierdza, że europejskie wyspy, 

europejskie regiony najbardziej oddalone 

oraz kraje i terytoria zamorskie borykają 

się z takimi samymi wyzwaniami 

związanymi ze zmianą klimatu, jak 

niektóre ze krajów najsłabiej rozwiniętych 

czy małych rozwijających się państw 

wyspiarskich, gdy tymczasem te ostatnie 

korzystają z mechanizmu finansowania 

przystosowania do zmiany klimatu za 

pośrednictwem światowego sojuszu na 

rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu; 

uważa w związku z tym za konieczne 

utworzenie europejskiego funduszu na 

potrzeby przystosowania europejskich 

wysp, regionów najbardziej oddalonych 

oraz krajów i terytoriów zamorskich do 

zmiany klimatu, co umożliwi złagodzenie 

na tych terytoriach szkodliwych skutków 

zmiany klimatu; 

Or. fr 

 

Poprawka  409 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 75a. podkreśla potrzebę stworzenia 

ogólnoeuropejskiego planu 

inwestycyjnego na rzecz efektywności 

energetycznej w świetle ambitnych celów, 

które wyznaczyła sobie UE na 2030 r .; 

jest przekonany, że taki program 

inwestycyjny miałby bardzo pozytywny 

wpływ na tworzenie miejsc pracy, budowę 

tanich mieszkań i walkę z ubóstwem 

energetycznym; jest w związku z tym 

przekonany, że następne WRF powinny 
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obejmować widoczny i „łatwo dostępny” 

ogólnounijny program inwestycyjny na 

rzecz efektywności energetycznej, który 

umożliwiłby lokalnym organom 

publicznym uzyskanie wsparcia 

administracyjnego i finansowego w celu 

realizacji planów w zakresie efektywności 

energetycznej w sektorze mieszkaniowym i 

budowlanym; 

Or. en 

 

Poprawka  410 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 75a. przypomina ponownie, że w 

następnych WRF instrumenty finansowe 

nie mogą zastąpić dotacji na finansowanie 

efektywności energetycznej, energii ze 

źródeł odnawialnych oraz finansowanych 

na ogół ze środków publicznych projektów 

w dziedzinie badań naukowych i 

innowacji, ponieważ jedynie dotacje 

pozwalają uzyskać możliwie najlepsze 

rezultaty w terenie i zapewniają większe 

zaangażowanie takich stron, jak 

środowisko akademickie, organy lokalne, 

MŚP i organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego; 

Or. it 

 

Poprawka  411 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 72b. uważa, że w ramach następnych 

WRF transformacja sektora 

energetycznego w świetle celów 

związanych z klimatem powinna być 

wsparta przez utworzenie funduszu 

sprawiedliwej transformacji w celu 

wspierania pracowników i społeczności, 

które zostały niekorzystnie dotknięte przez 

przejście na zrównoważoną gospodarkę 

niskoemisyjną; w związku z tym wzywa 

Komisję do utworzenia na poziomie Unii 

platformy finansowania tej inicjatywy, 

która wyciągnie wnioski z obecnych 

doświadczeń i zapewni wystarczające 

dodatkowe zasoby na pokrycie potrzeb w 

dotkniętych obszarach; ponadto 

podkreśla, że fundusz ten powinien 

koncentrować się na tworzeniu godnych i 

trwałych miejsc pracy wraz z 

przekwalifikowaniem i nabyciem nowych 

umiejętności w zakresie czystych procesów 

i technologii oraz na wzmacnianiu 

systemów ochrony socjalnej, w tym 

aktywnej polityki rynku pracy; 

Or. en 

 

Poprawka  412 

Paul Rübig 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 76 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

76. podkreśla strategiczne znaczenie 

dla przyszłej konkurencyjności UE 

projektów infrastrukturalnych na dużą 

skalę, takich jak międzynarodowy 

eksperymentalny reaktor termojądrowy 

(ITER), europejski system wspomagania 

satelitarnego (EGNOS), globalny system 

nawigacji satelitarnej (Galileo) i program 

obserwacji Ziemi (Copernicus); uważa, że 

76. podkreśla strategiczne znaczenie 

dla przyszłej konkurencyjności UE 

projektów infrastrukturalnych na dużą 

skalę, takich jak międzynarodowy 

eksperymentalny reaktor termojądrowy 

(ITER), europejski system wspomagania 

satelitarnego (EGNOS), globalny system 

nawigacji satelitarnej (Galileo) i program 

obserwacji Ziemi (Copernicus); zwraca 
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w budżecie UE należy zapewnić 

finansowanie tych projektów, ale 

jednocześnie należy je wyodrębnić, aby 

mieć pewność, że ewentualne 

przekroczenie kosztów nie zagrozi 

finansowaniu i pomyślnej realizacji innych 

strategii politycznych Unii, tak jak to było 

w poprzednich WRF; przypomina, że w 

tym celu maksymalna kwota przeznaczona 

na te projekty jest obecnie ustalona w 

rozporządzeniu w sprawie WRF, i wzywa 

do wprowadzenia podobnych przepisów w 

nowym rozporządzeniu; 

uwagę na znaczący wkład Agencji 

Europejskiego GNSS (GSA) w 

zwiększenie konkurencyjności i 

innowacyjności technicznej; podkreśla 

konieczność wystarczającego 

finansowania GSA w następnych WRF w 

celu zapewnienia sprawnego 

funkcjonowania, odpowiedniego 

bezpieczeństwa i pełnego wykorzystania 

programów europejskiego GNSS; uważa, 

że w budżecie UE należy zapewnić 

finansowanie tych projektów, ale 

jednocześnie należy je wyodrębnić, aby 

mieć pewność, że ewentualne 

przekroczenie kosztów nie zagrozi 

finansowaniu i pomyślnej realizacji innych 

strategii politycznych Unii, tak jak to było 

w poprzednich WRF; przypomina, że w 

tym celu maksymalna kwota przeznaczona 

na te projekty jest obecnie ustalona w 

rozporządzeniu w sprawie WRF, i wzywa 

do wprowadzenia podobnych przepisów w 

nowym rozporządzeniu; 

Or. de 

Poprawka  413 

Jens Geier 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 76 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

76. podkreśla strategiczne znaczenie 

dla przyszłej konkurencyjności UE 

projektów infrastrukturalnych na dużą 

skalę, takich jak międzynarodowy 

eksperymentalny reaktor termojądrowy 

(ITER), europejski system wspomagania 

satelitarnego (EGNOS), globalny system 

nawigacji satelitarnej (Galileo) i program 

obserwacji Ziemi (Copernicus); uważa, że 

w budżecie UE należy zapewnić 

finansowanie tych projektów, ale 

jednocześnie należy je wyodrębnić, aby 

mieć pewność, że ewentualne 

przekroczenie kosztów nie zagrozi 

76. podkreśla strategiczne znaczenie 

dla przyszłej konkurencyjności UE 

projektów infrastrukturalnych na dużą 

skalę, takich jak międzynarodowy 

eksperymentalny reaktor termojądrowy 

(ITER), europejski system wspomagania 

satelitarnego (EGNOS), globalny system 

nawigacji satelitarnej (Galileo) i program 

obserwacji Ziemi (Copernicus); uważa, że 

w budżecie UE należy zapewnić 

finansowanie tych projektów, ale 

jednocześnie należy je wyodrębnić, aby 

mieć pewność, że ewentualne 

przekroczenie kosztów nie zagrozi 
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finansowaniu i pomyślnej realizacji innych 

strategii politycznych Unii, tak jak to było 

w poprzednich WRF; przypomina, że w 

tym celu maksymalna kwota przeznaczona 

na te projekty jest obecnie ustalona w 

rozporządzeniu w sprawie WRF, i wzywa 

do wprowadzenia podobnych przepisów w 

nowym rozporządzeniu; 

finansowaniu i pomyślnej realizacji innych 

strategii politycznych Unii, tak jak to było 

w poprzednich WRF; przypomina, że w 

tym celu maksymalna kwota przeznaczona 

na te projekty jest obecnie ustalona w 

rozporządzeniu w sprawie WRF, i wzywa 

do wprowadzenia podobnych przepisów w 

nowym rozporządzeniu; zauważa, że 

obecny plan finansowania ITER wymaga 

wkładu Unii w wysokości 6,07 mld EUR w 

latach 2021–2027 w porównaniu z 2,99 

mld EUR w latach 2014–2020; oczekuje, 

że te dodatkowe potrzeby zostaną pokryte 

przez dodatkowe środki; 

Or. en 

 

Poprawka  414 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 76 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

76. podkreśla strategiczne znaczenie 

dla przyszłej konkurencyjności UE 

projektów infrastrukturalnych na dużą 

skalę, takich jak międzynarodowy 

eksperymentalny reaktor termojądrowy 

(ITER), europejski system wspomagania 

satelitarnego (EGNOS), globalny system 

nawigacji satelitarnej (Galileo) i program 

obserwacji Ziemi (Copernicus); uważa, że 

w budżecie UE należy zapewnić 

finansowanie tych projektów, ale 

jednocześnie należy je wyodrębnić, aby 

mieć pewność, że ewentualne 

przekroczenie kosztów nie zagrozi 

finansowaniu i pomyślnej realizacji innych 

strategii politycznych Unii, tak jak to było 

w poprzednich WRF; przypomina, że w 

tym celu maksymalna kwota przeznaczona 

na te projekty jest obecnie ustalona w 

rozporządzeniu w sprawie WRF, i wzywa 

do wprowadzenia podobnych przepisów w 

76. podkreśla strategiczne znaczenie 

dla przyszłej konkurencyjności UE 

projektów infrastrukturalnych na dużą 

skalę, takich jak międzynarodowy 

eksperymentalny reaktor termojądrowy 

(ITER), europejski system wspomagania 

satelitarnego (EGNOS), globalny system 

nawigacji satelitarnej (Galileo), program 

obserwacji Ziemi (Copernicus) oraz 

przyszły system rządowej łączności 

satelitarnej (GOVSATCOM); uważa, że w 

budżecie UE należy zapewnić 

finansowanie tych projektów, ale 

jednocześnie należy je wyodrębnić, aby 

mieć pewność, że ewentualne 

przekroczenie kosztów nie zagrozi 

finansowaniu i pomyślnej realizacji innych 

strategii politycznych Unii, tak jak to było 

w poprzednich WRF; przypomina, że w 

tym celu maksymalna kwota przeznaczona 

na te projekty jest obecnie ustalona w 

rozporządzeniu w sprawie WRF, i wzywa 
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nowym rozporządzeniu; do wprowadzenia podobnych przepisów w 

nowym rozporządzeniu; 

Or. en 

 

Poprawka  415 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 76 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

76. podkreśla strategiczne znaczenie 

dla przyszłej konkurencyjności UE 

projektów infrastrukturalnych na dużą 

skalę, takich jak międzynarodowy 

eksperymentalny reaktor termojądrowy 

(ITER), europejski system wspomagania 

satelitarnego (EGNOS), globalny system 

nawigacji satelitarnej (Galileo) i program 

obserwacji Ziemi (Copernicus); uważa, że 

w budżecie UE należy zapewnić 

finansowanie tych projektów, ale 

jednocześnie należy je wyodrębnić, aby 

mieć pewność, że ewentualne 

przekroczenie kosztów nie zagrozi 

finansowaniu i pomyślnej realizacji innych 

strategii politycznych Unii, tak jak to było 

w poprzednich WRF; przypomina, że w 

tym celu maksymalna kwota przeznaczona 

na te projekty jest obecnie ustalona w 

rozporządzeniu w sprawie WRF, i wzywa 

do wprowadzenia podobnych przepisów w 

nowym rozporządzeniu; 

76. podkreśla strategiczne znaczenie 

dla przyszłej konkurencyjności, 

bezpieczeństwa i siły politycznej UE 

projektów infrastrukturalnych na dużą 

skalę, a mianowicie międzynarodowego 

eksperymentalnego reaktora 

termojądrowego (ITER), europejskiego 

systemu wspomagania satelitarnego 

(EGNOS), globalnego systemu nawigacji 

satelitarnej (Galileo) i programu 

obserwacji Ziemi (Copernicus); wskazuje, 

że w budżecie UE konieczne jest 

zapewnienie finansowania tych projektów, 

ale jednocześnie należy je wyodrębnić, aby 

mieć pewność, że ewentualne 

przekroczenie kosztów nie zagrozi 

finansowaniu i pomyślnej realizacji innych 

strategii politycznych Unii, tak jak to miało 

miejsce w poprzednich WRF w niektórych 

indywidualnych przypadkach; 

przypomina, że w tym celu maksymalna 

kwota przeznaczona na te projekty jest 

obecnie ustalona w rozporządzeniu w 

sprawie WRF, i wzywa do wprowadzenia 

podobnych przepisów w nowym 

rozporządzeniu; 

Or. en 

 

Poprawka  416 

Marco Valli 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 76 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

76. podkreśla strategiczne znaczenie 

dla przyszłej konkurencyjności UE 

projektów infrastrukturalnych na dużą 

skalę, takich jak międzynarodowy 

eksperymentalny reaktor termojądrowy 

(ITER), europejski system wspomagania 

satelitarnego (EGNOS), globalny system 

nawigacji satelitarnej (Galileo) i program 

obserwacji Ziemi (Copernicus); uważa, że 

w budżecie UE należy zapewnić 

finansowanie tych projektów, ale 

jednocześnie należy je wyodrębnić, aby 

mieć pewność, że ewentualne 

przekroczenie kosztów nie zagrozi 

finansowaniu i pomyślnej realizacji innych 

strategii politycznych Unii, tak jak to było 

w poprzednich WRF; przypomina, że w 

tym celu maksymalna kwota przeznaczona 

na te projekty jest obecnie ustalona w 

rozporządzeniu w sprawie WRF, i wzywa 

do wprowadzenia podobnych przepisów w 

nowym rozporządzeniu; 

76. podkreśla strategiczne znaczenie 

dla przyszłej konkurencyjności UE 

projektów infrastrukturalnych na dużą 

skalę, takich jak europejski system 

wspomagania satelitarnego (EGNOS), 

globalny system nawigacji satelitarnej 

(Galileo) i program obserwacji Ziemi 

(Copernicus); uważa, że w budżecie UE 

należy zapewnić finansowanie tych 

projektów, ale jednocześnie należy je 

wyodrębnić, aby mieć pewność, że 

ewentualne przekroczenie kosztów nie 

zagrozi finansowaniu i pomyślnej realizacji 

innych strategii politycznych Unii, tak jak 

to było w poprzednich WRF; przypomina, 

że w tym celu maksymalna kwota 

przeznaczona na te projekty jest obecnie 

ustalona w rozporządzeniu w sprawie 

WRF, i wzywa do wprowadzenia 

podobnych przepisów w nowym 

rozporządzeniu; 

Or. it 

 

Poprawka  417 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 76 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

76. podkreśla strategiczne znaczenie 

dla przyszłej konkurencyjności UE 

projektów infrastrukturalnych na dużą 

skalę, takich jak międzynarodowy 

eksperymentalny reaktor termojądrowy 

(ITER), europejski system wspomagania 

satelitarnego (EGNOS), globalny system 

nawigacji satelitarnej (Galileo) i program 

76. podkreśla1a strategiczne znaczenie 

dla przyszłej konkurencyjności UE 

projektów infrastrukturalnych na dużą 

skalę, takich jak europejski system 

wspomagania satelitarnego (EGNOS), 

globalny system nawigacji satelitarnej 

(Galileo) i program obserwacji Ziemi 

(Copernicus); uważa, że w budżecie UE 
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obserwacji Ziemi (Copernicus); uważa, że 

w budżecie UE należy zapewnić 

finansowanie tych projektów, ale 

jednocześnie należy je wyodrębnić, aby 

mieć pewność, że ewentualne 

przekroczenie kosztów nie zagrozi 

finansowaniu i pomyślnej realizacji innych 

strategii politycznych Unii, tak jak to było 

w poprzednich WRF; przypomina, że w 

tym celu maksymalna kwota przeznaczona 

na te projekty jest obecnie ustalona w 

rozporządzeniu w sprawie WRF, i wzywa 

do wprowadzenia podobnych przepisów w 

nowym rozporządzeniu; 

należy zapewnić finansowanie tych 

projektów, ale jednocześnie należy je 

wyodrębnić, aby mieć pewność, że 

ewentualne przekroczenie kosztów nie 

zagrozi finansowaniu i pomyślnej realizacji 

innych strategii politycznych Unii, tak jak 

to było w poprzednich WRF; przypomina, 

że w tym celu maksymalna kwota 

przeznaczona na te projekty jest obecnie 

ustalona w rozporządzeniu w sprawie 

WRF, i wzywa do wprowadzenia 

podobnych przepisów w nowym 

rozporządzeniu; 

 __________________ 

 1a ustęp zostanie umieszczony w rozdziale 

„Inwestycja w przyszłość“ 

Or. en 

 

Poprawka  418 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 76 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 76a. zwraca uwagę w odniesieniu do 

projektu ITER, że brak konkretnych 

oczekiwanych rezultatów w perspektywie 

krótko- i średnioterminowej, a 

jednocześnie bardzo wysokie i wciąż 

rosnące koszty sprawiają, że przydzielenie 

dalszych środków (poza tymi już 

zatwierdzonymi) jest nieuzasadnione, i 

uważa, że środki takie powinny być 

zamiast tego przeznaczone na technologie 

– w szczególności w dziedzinie 

wytwarzania i rozproszonego 

magazynowania energii – które mogą od 

razu przyczynić się do walki ze zmianą 

klimatu i do wypełnienia zobowiązania 

podjętego w ramach porozumienia 

paryskiego; 
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Or. it 

 

Poprawka  419 

Tamás Deutsch 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Wspólna Polityka Rolna i Polityka 

Rybołówstwa 

Or. en 

 

Poprawka  420 

Ivana Maletić 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Zrównoważony rozwój, ochrona zasobów 

naturalnych i zarządzanie nimi 

Or. en 

 

Poprawka  421 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

77. potwierdza, że cele wspólnej 

polityki rolnej należy poddać 

radykalnemu przeglądowi, aby 

odzwierciedlić potrzeby społeczne oraz 

ograniczenia naszego środowiska i 

ograniczone zasoby naszej planety, a także 
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dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak potrzeba opracowania 

przyjaznych dla środowiska praktyk 

rolniczych oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatu; podkreśla, że WPR jest jedną z 

najbardziej zintegrowanych dziedzin 

polityki i jest finansowana głównie na 

szczeblu UE, a zatem zastępuje wydatki 

krajowe; 

uwzględnić zmiany klimatu, wymieranie, 

załamanie się ekosystemu i 

wyczerpywanie się zasobów, które dotyka 

nas wszystkich. Uważamy, że WPR 

powinna zostać wykorzystana do 

ożywienia lokalnych gospodarek, aby 

doprowadzić do powstania dynamicznych 

społeczności wiejskich, skupiając się na 

zdrowym odżywianiu i rolnictwie 

ekologicznym oraz wspierając autonomię 

rolników i ich rolę w procesie 

transformacji; podkreśla, że WPR jest 

jedną z najbardziej zintegrowanych 

dziedzin polityki i jest finansowana 

głównie na szczeblu UE, a zatem zastępuje 

wydatki krajowe; 

Or. en 

 

Poprawka  422 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak potrzeba opracowania 

przyjaznych dla środowiska praktyk 

rolniczych oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatu; podkreśla, że WPR jest jedną z 

najbardziej zintegrowanych dziedzin 

polityki i jest finansowana głównie na 

szczeblu UE, a zatem zastępuje wydatki 

krajowe; 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak potrzeba opracowania 

przyjaznych dla środowiska praktyk 

rolniczych oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatu; uznaje rolę zrównoważonego 

rolnictwa i leśnictwa jako głównych 

elementów działań UE ukierunkowanych 

na przeciwdziałanie zmianie klimatu i 

utracie różnorodności biologicznej oraz 

wspieranie zrównoważenia 
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środowiskowego; przypomina, że następne 

WRF powinny skierować WPR po 2020 r. 

ku sprawiedliwej, skutecznej i wydajnej 

polityce rolnej, której głównym celem jest 

ułatwienie przejścia na zrównoważony 

system żywności i rolnictwa w Europie 

oraz podkreśla, że należy zapewnić 

wystarczające środki finansowe na 

osiągnięcie tych celów; z zadowoleniem 

przyjmuje strategiczne podejście Komisji 

przedstawione w komunikacie „Przyszłość 

żywności i rolnictwa” zapewniające 

państwom członkowskim większą 

elastyczność w znalezieniu odpowiednich 

środków do kierowania ich sektorem 

rolnym ku osiągnięciu wspólnych celów w 

zakresie ochrony środowiska w 

najbardziej skuteczny sposób; podkreśla, 

że WPR jest jedną z najbardziej 

zintegrowanych dziedzin polityki i jest 

finansowana głównie na szczeblu UE, a 

zatem zastępuje wydatki krajowe; 

Or. en 

 

Poprawka  423 

Răzvan Popa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak potrzeba opracowania 

przyjaznych dla środowiska praktyk 

rolniczych oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatu; podkreśla, że WPR jest jedną z 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak potrzeba opracowania 

przyjaznych dla środowiska praktyk 

rolniczych oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatu; podkreśla, że WPR jest jedną z 
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najbardziej zintegrowanych dziedzin 

polityki i jest finansowana głównie na 

szczeblu UE, a zatem zastępuje wydatki 

krajowe; 

najbardziej zintegrowanych dziedzin 

polityki i jest finansowana głównie na 

szczeblu UE, a zatem zastępuje wydatki 

krajowe; podkreśla, że WPR powinna być 

w stanie poradzić sobie z nadchodzącymi 

wyzwaniami, ponieważ jest jednym z 

głównych filarów UE i uważa, że 

zaktualizowana i uproszczona 

dwufilarowa WPR po 2020 r. powinna 

działać w sposób zrównoważony, 

dostarczając konsumentom żywność po 

rozsądnych cenach i przyczyniając się do 

zrównoważonego rozwoju na obszarach 

wiejskich, bez dokonywania przeglądu 

podważającego samą istotę WPR; 

Or. en 

 

Poprawka  424 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak potrzeba opracowania 

przyjaznych dla środowiska praktyk 

rolniczych oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatu; podkreśla, że WPR jest jedną z 

najbardziej zintegrowanych dziedzin 

polityki i jest finansowana głównie na 

szczeblu UE, a zatem zastępuje wydatki 

krajowe; 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę na 

konieczność bezpośredniego powiązania 

płatności rolnych ze wzrostem 

dostarczania dóbr publicznych, takich jak 

woda, różnorodność biologiczna i ochrona 

klimatu, a także hodowla zgodnie z 

zasadami zapewnienia dobrostanu 

zwierząt; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak potrzeba opracowania 

przyjaznych dla środowiska praktyk 

rolniczych oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatu; podkreśla, że WPR jest jedną z 
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najbardziej zintegrowanych dziedzin 

polityki i jest finansowana głównie na 

szczeblu UE, a zatem zastępuje wydatki 

krajowe; 

Or. en 

 

Poprawka  425 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak potrzeba opracowania 

przyjaznych dla środowiska praktyk 

rolniczych oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatu; podkreśla, że WPR jest jedną z 

najbardziej zintegrowanych dziedzin 

polityki i jest finansowana głównie na 

szczeblu UE, a zatem zastępuje wydatki 

krajowe; 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej Unii, ochrony 

i rozwoju terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak wymogi sanitarne i potrzeba 

wspierania przechodzenia europejskiego 

rolnictwa na praktyki rolnicze, które są 

bardziej przyjazne dla środowiska i 

przyczyniają się do przeciwdziałania 

zmianie klimatu; podkreśla, że WPR – 

jako jedna z najbardziej zintegrowanych 

dziedzin polityki europejskiej – jest 

finansowana głównie na szczeblu UE, a 

zatem zastępuje wydatki krajowe; 

Or. fr 

 

Poprawka  426 

Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Eric Andrieu 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 
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Projekt rezolucji Poprawka 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak potrzeba opracowania 

przyjaznych dla środowiska praktyk 

rolniczych oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatu; podkreśla, że WPR jest jedną z 

najbardziej zintegrowanych dziedzin 

polityki i jest finansowana głównie na 

szczeblu UE, a zatem zastępuje wydatki 

krajowe; 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę na 

konieczność prowadzenia wspólnej 

polityki rolnej wspierającej 

bezpieczeństwo dochodów rolników, 

środowisko, klimat i zdrowie; zwraca 

uwagę, że zapotrzebowanie na żywność 

wzrosło, podobnie jak potrzeba 

opracowania przyjaznych dla środowiska 

praktyk rolniczych oraz przeciwdziałania 

zmianom klimatu; podkreśla, że WPR jest 

jedną z najbardziej zintegrowanych 

dziedzin polityki i jest finansowana 

głównie na szczeblu UE, a zatem zastępuje 

wydatki krajowe; 

Or. en 

 

Poprawka  427 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Gérard Deprez, 

Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Nils Torvalds 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; podkreśla potrzebę 

zabezpieczenia produkcji rolnej we 
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podobnie jak potrzeba opracowania 

przyjaznych dla środowiska praktyk 

rolniczych oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatu; podkreśla, że WPR jest jedną z 

najbardziej zintegrowanych dziedzin 

polityki i jest finansowana głównie na 

szczeblu UE, a zatem zastępuje wydatki 

krajowe; 

wszystkich częściach UE, a także na 

obszarach z ograniczeniami naturalnymi; 
zwraca uwagę, że zapotrzebowanie na 

żywność wzrosło, podobnie jak potrzeba 

opracowania przyjaznych dla środowiska 

praktyk rolniczych oraz przeciwdziałania 

zmianom klimatu; podkreśla, że WPR jest 

jedną z najbardziej zintegrowanych 

dziedzin polityki i jest finansowana 

głównie na szczeblu UE, a zatem zastępuje 

wydatki krajowe; 

Or. en 

 

Poprawka  428 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant, Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak potrzeba opracowania 

przyjaznych dla środowiska praktyk 

rolniczych oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatu; podkreśla, że WPR jest jedną z 

najbardziej zintegrowanych dziedzin 

polityki i jest finansowana głównie na 

szczeblu UE, a zatem zastępuje wydatki 

krajowe; 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich i 

ochrony zasobów środowiska, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak potrzeba opracowania 

przyjaznych dla środowiska praktyk 

rolniczych oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatu; podkreśla, że WPR jest jedną z 

najbardziej zintegrowanych dziedzin 

polityki i jest finansowana głównie na 

szczeblu UE, a zatem zastępuje wydatki 

krajowe; dodaje, że należy ustanowić 

wyższy priorytet dla drobnych rolników; 

Or. en 
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Poprawka  429 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak potrzeba opracowania 

przyjaznych dla środowiska praktyk 

rolniczych oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatu; podkreśla, że WPR jest jedną z 

najbardziej zintegrowanych dziedzin 

polityki i jest finansowana głównie na 

szczeblu UE, a zatem zastępuje wydatki 

krajowe; 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak potrzeba opracowania 

przyjaznych dla środowiska praktyk 

rolniczych oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatu; aby obywatele UE rozumieli 

uzasadnienie płatności dla rolników; 
podkreśla, że WPR jest jedną z najbardziej 

zintegrowanych dziedzin polityki i jest 

finansowana głównie na szczeblu UE, a 

zatem zastępuje wydatki krajowe; 

Or. en 

 

Poprawka  430 

Tiemo Wölken 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę, że 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna miała i ma podstawowe znaczenie 

dla bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej oraz 

ograniczania odpływu ludności z terenów 

wiejskich; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak potrzeba opracowania 

przyjaznych dla środowiska praktyk 
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zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak potrzeba opracowania 

przyjaznych dla środowiska praktyk 

rolniczych oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatu; podkreśla, że WPR jest jedną z 

najbardziej zintegrowanych dziedzin 

polityki i jest finansowana głównie na 

szczeblu UE, a zatem zastępuje wydatki 

krajowe; 

rolniczych oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatu; podkreśla, że WPR jest jedną z 

najbardziej zintegrowanych dziedzin 

polityki i jest finansowana głównie na 

szczeblu UE, a zatem zastępuje wydatki 

krajowe; jest zatem przekonany, że 

polityka ta musi się zmieniać, aby stawić 

czoła wyzwaniom i stać się prawdziwą 

polityką zagospodarowania 

przestrzennego obejmującą żywność i 

rolnictwo; 

Or. en 

 

Poprawka  431 

Inese Vaidere 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak potrzeba opracowania 

przyjaznych dla środowiska praktyk 

rolniczych oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatu; podkreśla, że WPR jest jedną z 

najbardziej zintegrowanych dziedzin 

polityki i jest finansowana głównie na 

szczeblu UE, a zatem zastępuje wydatki 

krajowe; 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich i 

ochrony miejsc pracy, zrównoważonego 

rozwoju oraz dostarczania Europejczykom 

wysokiej jakości produktów 

żywnościowych po przystępnych cenach; 

zwraca uwagę, że zapotrzebowanie na 

żywność wzrosło, podobnie jak potrzeba 

opracowania przyjaznych dla środowiska 

praktyk rolniczych oraz przeciwdziałania 

zmianom klimatu; podkreśla, że WPR jest 

jedną z najskuteczniej zintegrowanych 

dziedzin polityki i jest finansowana 

głównie na szczeblu UE, a zatem zastępuje 

wydatki krajowe; 

Or. en 

 

Poprawka  432 

Maria Noichl, Jens Geier 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 77 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak potrzeba opracowania 

przyjaznych dla środowiska praktyk 

rolniczych oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatu; podkreśla, że WPR jest jedną z 

najbardziej zintegrowanych dziedzin 

polityki i jest finansowana głównie na 

szczeblu UE, a zatem zastępuje wydatki 

krajowe; 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości zdrowych, zrównoważonych 

produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak potrzeba opracowania 

przyjaznych dla środowiska praktyk 

rolniczych oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatu; podkreśla, że WPR jest jedną z 

najbardziej zintegrowanych dziedzin 

polityki i jest finansowana głównie na 

szczeblu UE, a zatem zastępuje wydatki 

krajowe; 

Or. en 

 

Poprawka  433 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak potrzeba opracowania 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna przyczynia się do bezpieczeństwa 

żywnościowego, ograniczania odpływu 

ludności z terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak potrzeba opracowania 

przyjaznych dla środowiska praktyk 
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przyjaznych dla środowiska praktyk 

rolniczych oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatu; podkreśla, że WPR jest jedną z 

najbardziej zintegrowanych dziedzin 

polityki i jest finansowana głównie na 

szczeblu UE, a zatem zastępuje wydatki 

krajowe; 

rolniczych oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatu; podkreśla, że WPR jest jedną z 

najbardziej zintegrowanych dziedzin 

polityki i jest finansowana głównie na 

szczeblu UE, a zatem zastępuje wydatki 

krajowe; 

Or. sv 

Poprawka  434 

Bernd Kölmel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna ma podstawowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak potrzeba opracowania 

przyjaznych dla środowiska praktyk 

rolniczych oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatu; podkreśla, że WPR jest jedną z 

najbardziej zintegrowanych dziedzin 

polityki i jest finansowana głównie na 

szczeblu UE, a zatem zastępuje wydatki 

krajowe; 

77. potwierdza, że wspólna polityka 

rolna miała i ma podstawowe znaczenie 

dla bezpieczeństwa żywnościowego i 

niezależności żywnościowej, ograniczania 

odpływu ludności z terenów wiejskich, 

zrównoważonego rozwoju oraz 

dostarczania Europejczykom wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak potrzeba opracowania 

przyjaznych dla środowiska praktyk 

rolniczych oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatu; uważa jednak, że wiele działań w 

ramach WPR można realizować lepiej na 

szczeblu krajowym i kwestionuje ich 

europejską wartość dodaną; 

Or. en 

 

Poprawka  435 

Ingeborg Gräßle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 77a. przypomina swoje uwagi1a na 

temat destabilizującej struktury wydatków 

na WPR: 44,7 % wszystkich gospodarstw 

rolnych w Unii osiągnęło roczny dochód 

poniżej 4 000 EUR, a w 2016 r. średnio 

górne 10 % beneficjentów wsparcia 

bezpośredniego w ramach WPR otrzymało 

około 60 % płatności1b; zaznacza, że w 

czasach zmienności lub kryzysu większe 

gospodarstwa niekoniecznie potrzebują 

wsparcia stabilizującego dochody rolne w 

tym samym zakresie jak gospodarstwa 

małe, ponieważ często mogą korzystać z 

korzyści skali, które mogą zwiększać ich 

odporność; uważa, że systemy 

finansowania WPR mogłyby bardziej 

koncentrować się na rolnikach 

borykających się ze szczególnymi 

ograniczeniami: prowadzących 

działalność w małych gospodarstwach 

rolnych, w szczególności tych, które mają 

mniej niż 15 ha gruntów, na obszarach 

położonych w niekorzystnych warunkach 

klimatycznych i geograficznych oraz w 

regionach słabo zaludnionych, a w 

przypadku gospodarstw o powierzchni 

przekraczającej 100 ha należy stopniowo 

zmniejszać płatności; 

 __________________ 

 1a Zob. ust. 207 rezolucji Parlamentu 

Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

zawierającej uwagi stanowiące integralną 

część decyzji w sprawie udzielenia 

absolutorium z wykonania budżetu 

ogólnego Unii Europejskiej na rok 

budżetowy 2015, sekcja III – Komisja i 

agencje wykonawcze (teksty przyjęte, 

P8_TA(2016)0309). 

 1b Zob. orientacyjne dane dotyczące 

podziału pomocy według kategorii 

wielkości pomocy, otrzymane w kontekście 

pomocy bezpośredniej wypłaconej 

producentom zgodnie z rozporządzeniem 

Rady (WE) nr 1307/2013 (rok budżetowy 
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2016). 

Or. en 

 

Poprawka  436 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 77a. przypomina swoje uwagi1a na 

temat destabilizującej struktury wydatków 

na WPR: 44,7 % wszystkich gospodarstw 

rolnych w Unii osiągnęło roczny dochód 

poniżej 4 000 EUR i średnio 80 % 

beneficjentów wsparcia bezpośredniego w 

ramach WPR otrzymało około 20 % 

płatności; zaznacza, że w czasach 

zmienności lub kryzysu większe 

gospodarstwa niekoniecznie potrzebują 

wsparcia stabilizującego dochody rolne w 

tym samym zakresie jak gospodarstwa 

małe, ponieważ często mogą korzystać z 

korzyści skali, które mogą zwiększać ich 

odporność; uważa, że systemy 

finansowania WPR mogłyby bardziej 

koncentrować się na rolnikach 

borykających się ze szczególnymi 

ograniczeniami: prowadzących 

działalność w małych gospodarstwach 

rolnych, na obszarach położonych w 

niekorzystnych warunkach klimatycznych 

i geograficznych oraz w regionach słabo 

zaludnionych; 

 __________________ 

 1a Zob. ust. 207 rezolucji Parlamentu 

Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

zawierającej uwagi stanowiące integralną 

część decyzji w sprawie udzielenia 

absolutorium z wykonania budżetu 

ogólnego Unii Europejskiej na rok 

budżetowy 2015, sekcja III – Komisja i 

agencje wykonawcze (teksty przyjęte, 

P8_TA(2016)0309). 
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Or. en 

 

Poprawka  437 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 77b. wzywa Komisję, by w ramach 

refleksji nad uproszczoną i 

zmodernizowaną WPR dokonała oceny, 

czy inne ukształtowanie polityki lub inny 

model dystrybucji płatności bezpośrednich 

mogą stanowić lepszy sposób na 

ukierunkowanie funduszy publicznych na 

cele rolnośrodowiskowe i cele związane z 

działaniami w dziedzinie klimatu; 

podkreśla jednak konieczność 

zapewnienia rekompensaty finansowej w 

celu pokrycia kosztów utrzymania 

wysokich standardów produkcji żywności 

oraz wysokich kosztów produkcji 

związanych z niekorzystnymi warunkami 

klimatycznymi na niektórych obszarach 

geograficznych, ponieważ rolnicy w 

Europie często zmagają się z globalną 

konkurencją; 

Or. en 

 

Poprawka  438 

Bernd Kölmel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. oczekuje, że łączna kwota 

płatności bezpośrednich pozostanie 

nienaruszona w następnych WRF, 

ponieważ płatności bezpośrednie generują 

wyraźną wartość dodaną UE i wzmacniają 

78. oczekuje, że w następnych WRF 

ogólna pula środków finansowych WPR 

zostanie zmniejszona nawet o 30 % 

obecnego poziomu; z zadowoleniem 

przyjmuje próby renacjonalizacji i 
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jednolity rynek poprzez unikanie zakłóceń 

konkurencji między państwami 

członkowskimi; sprzeciwia się 

jakiejkolwiek formie renacjonalizacji i 

krajowego współfinansowania w tym 

zakresie; podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; 

współfinansowania WPR tam, gdzie nie 

można wykazać żadnej wartości dodanej; 

Or. en 

 

Poprawka  439 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

78. podkreśla, że 30 % dotacji w 

ramach WPR przypada na 1 % rolników 

otrzymujących ponad 50 000 EUR rocznie 

na beneficjenta; proponuje w związku z 

tym ustalić pułap płatności bezpośrednich 

w wysokości 50 000 EUR rocznie na 

beneficjenta; nalega, aby część tych 

oszczędności została w sprawiedliwy i 

zrównoważony sposób rozdzielona w 

budżecie WPR głównie dla nowych i 

mniejszych rolników, na rolnictwo 

ekologiczne itd.; kładzie nacisk na fakt, że 

skutki takiego ustalenia pułapu odczuje 

tylko 1 % rolników w UE; sprzeciwia się 

jakiejkolwiek formie renacjonalizacji i 

krajowego współfinansowania w tym 

zakresie; w związku z tym stwierdza, że 
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opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; 

budżet przeznaczony na WPR w 

następnych WRF powinien zostać 

nieznacznie zmniejszony w sprawiedliwy i 

zrównoważony sposób; 

Or. en 

 

Poprawka  440 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; 

78. wzywa, aby łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostała nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie mają wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi i 

zapewnienie rolnikom podstawowego 

poziomu dochodów, który jest niezbędnym 

elementem zapewnienia rentowności 

gospodarstw rolnych; sprzeciwia się 

jakiejkolwiek formie renacjonalizacji 

wspólnej polityki rolnej i wszelkim 

formom krajowego współfinansowania 

płatności bezpośrednich; podkreśla 

potrzebę zreformowania rezerwy 

kryzysowej dla rolnictwa na rzecz 

funduszu na potrzeby kryzysów w 

rolnictwie, którego zarządzanie wyłączono 

by z zasady jednoroczności, co 

umożliwiłoby przenoszenie środków z 

roku na rok w celu zapewnienia 

skutecznej reakcji na poszczególne 

kryzysy cykliczne oddziałujące na 

wrażliwe sektory rolnictwa; uważa za 

konieczne, by wspierać rozwój 
instrumentów zarządzania kryzysami, 

ryzykiem i organizacją sektora, które 

mogą ograniczyć zmienność cen; zwraca 

się do o zwiększenie puli środków 
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finansowych na programy szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; 

Or. fr 

 

Poprawka  441 

Tiemo Wölken 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 
sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; 

78. sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji przyszłej polityki 

zagospodarowania przestrzennego; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); 

Or. en 
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Poprawka  442 

Răzvan Popa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; podkreśla, że 

konwergencja płatności bezpośrednich ma 

zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 

sprawiedliwego jednolitego rynku w 

obszarze rolnictwa, a środki prowadzące 

do osiągnięcia konwergencji i płatności 

bezpośrednie bez ustalonego pułapu są 

podstawowymi zasadami służącymi 

osiągnięciu celu, jakim są równe warunki 

działania; 

Or. en 

 

Poprawka  443 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Nils 

Torvalds 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; mając 

na uwadze znaczenie utrzymania 

różnorodności środków, w tym 

dobrowolnego wsparcia związanego z 

produkcją, dostępnego dla państw 

członkowskich w celu utrzymania 

produkcji w sektorach istotnych dla 

obszarów wrażliwych bez zakłóceń na 

rynku wewnętrznym podkreśla potrzebę 

zwiększenia finansowania stosownie do 

reakcji na poszczególne kryzysy cykliczne 

we wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; 

Or. en 

 

Poprawka  444 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Czesław Adam Siekierski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 78. oczekuje, że łączna kwota płatności 
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bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; zwraca 

także uwagę, że wyrównanie poziomu 

płatności bezpośrednich pomiędzy 

państwami członkowskimi jest niezbędne 

do zapewnienia równych warunków 

konkurencji na jednolitym rynku UE; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; 

Or. pl 

Poprawka  445 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

78. podkreśla, że budżet WPR w 

następnych WRF powinien zostać 

utrzymany dla UE-27 przynajmniej na 

obecnym poziomie w cenach bieżących, w 

tym zarówno łączna kwota płatności 

bezpośrednich, jak i łączna kwota na 

rozwój obszarów wiejskich; podkreśla, że 
płatności bezpośrednie generują wyraźną 

wartość dodaną UE i wzmacniają jednolity 

rynek poprzez unikanie zakłóceń 
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podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; 

konkurencji między państwami 

członkowskimi; sprzeciwia się 

jakiejkolwiek formie renacjonalizacji i 

krajowego współfinansowania płatności 

bezpośrednich; podkreśla potrzebę 

zwiększenia finansowania stosownie do 

reakcji na poszczególne kryzysy cykliczne 

we wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); wzywa Komisję do 

zapewnienia koniecznych ram 

finansowych i prawnych dla łańcucha 

dostaw żywności w celu zwalczania 

nieuczciwych praktyk handlowych; 

Or. en 

 

Poprawka  446 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 
renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

78. kwestionuje jakąkolwiek formę 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania płatności 

bezpośrednich; podkreśla potrzebę 

zwiększenia finansowania stosownie do 

reakcji na poszczególne kryzysy cykliczne 

we wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien być na 

poziomie wystarczającym do zaspokojenia 

rzeczywistych potrzeb europejskiego 

rolnictwa; 
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stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 
poziomie w UE-27; 

Or. en 

 

Poprawka  447 

John Howarth, Paul Brannen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; pod warunkiem 

zbadania podstawy płatności w ramach 

WPR w celu skuteczniejszego zajęcia się 

kwestiami rolnictwa, obszarów wiejskich i 

środowiska oraz obowiązkami 

spoczywającymi na tym sektorze; 

Or. en 
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Poprawka  448 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); podkreśla fakt, że 

publiczne pieniądze na dobra publiczne 

dostarczane przez rolnictwo powinny 

znaleźć się w centrum następnych WRF; 

w związku z tym stwierdza, że budżet 

przeznaczony na WPR w następnych WRF 

powinien zostać co najmniej utrzymany na 

obecnym poziomie w UE-27; 

Or. en 

 

Poprawka  449 

Inese Vaidere 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 
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następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

wraz z dokończeniem konwergencji 

płatności bezpośrednich w ramach 

wspólnej polityki rolnej w następnym 

okresie WRF, unikając w ten sposób 
zakłóceń konkurencji między państwami 

członkowskimi; sprzeciwia się 

jakiejkolwiek formie renacjonalizacji i 

krajowego współfinansowania w tym 

zakresie; podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; 

Or. en 

 

Poprawka  450 

Ingeborg Gräßle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 
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poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); 

Or. en 

 

Poprawka  451 

Eider Gardiazabal Rubial, Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i rozszerzenia krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

podkreśla fakt, że nowe wyzwania 

wymagają solidnego przydziału 

finansowego; podkreśla potrzebę 

zwiększenia finansowania stosownie do 

reakcji na poszczególne kryzysy cykliczne 

we wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 
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poziomie w UE-27; 

Or. en 

 

Poprawka  452 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Jan Huitema, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

całkowitej renacjonalizacji w tym zakresie; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien 

otrzymać odpowiednie finansowanie dla 

UE-27 w oparciu o analizę potrzeb i 

biorąc pod uwagę ocenę wdrażania 

polityki; 

Or. en 

 

Poprawka  453 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 
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Projekt rezolucji Poprawka 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

w ramach WPR pozostanie nienaruszona 

w następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; 

Or. en 

 

Poprawka  454 

Marco Valli 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wartość dodaną UE 

i wzmacniają jednolity rynek poprzez 

unikanie zakłóceń konkurencji między 

państwami członkowskimi; sprzeciwia się 

jakiejkolwiek formie renacjonalizacji i 

krajowego współfinansowania w tym 

zakresie; podkreśla potrzebę zwiększenia 
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podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27; 

Or. it 

 

Poprawka  455 

Nicola Caputo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

co najmniej utrzymany na obecnym 

78. oczekuje, że łączna kwota płatności 

bezpośrednich pozostanie nienaruszona w 

następnych WRF, ponieważ płatności 

bezpośrednie generują wyraźną wartość 

dodaną UE i wzmacniają jednolity rynek 

poprzez unikanie zakłóceń konkurencji 

między państwami członkowskimi; 

sprzeciwia się jakiejkolwiek formie 

renacjonalizacji i krajowego 

współfinansowania w tym zakresie; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); w związku z tym 

stwierdza, że budżet przeznaczony na 

WPR w następnych WRF powinien zostać 

zwiększony w UE-27; 
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poziomie w UE-27; 

Or. it 

 

Poprawka  456 

Nicola Caputo, Kathleen Van Brempt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 78a. uważa, że kolejne WRF powinny 

zapewnić wystarczające środki finansowe 

na powstrzymanie utraty różnorodności 

biologicznej przez wzmocnienie programu 

LIFE i utworzenie linii finansowania 

transeuropejskiej sieci Natura 2000 

(TEN-N); zwraca się do Komisji o 

zagwarantowanie, by przyszłe instrumenty 

finansowe na rzecz rolnictwa, rozwoju 

obszarów wiejskich i rozwoju 

regionalnego zawierały pule środków 

finansowych przeznaczonych na cele 

związane z różnorodnością biologiczną i 

zarządzaniem siecią Natura 2000, w 

ramach współzarządzania z krajowymi i 

regionalnymi organami ds. ochrony 

środowiska; 

Or. en 

 

Poprawka  457 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 78a uważa, że w przyszłych WRF 

należy przewidzieć środki finansowe 

wystarczające do powstrzymania utraty 

różnorodności biologicznej przez 

wzmocnienie programu LIFE i 
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utworzenie linii budżetowej dla zielonej 

infrastruktury oraz instrumentu 

finansowego na potrzeby różnorodności 

biologicznej, służącego między innymi do 

zarządzania obszarami Natura 2000; 

Or. fr 

 

Poprawka  458 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 78a. podkreśla kluczową rolę 

konwergencji płatności bezpośrednich 

między państwami członkowskimi, aby 

zapewnić równe warunki działania na 

jednolitym rynku europejskim, równe 

traktowanie obywateli UE i osiąganie 

celów traktatowych w zakresie spójności 

gospodarczej i społecznej; 

Or. en 

 

Poprawka  459 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 78b. zwraca uwagę, że liczne obszary 

wiejskie UE napotykają poważne 

problemy, takie jak niski poziom 

zatrudnienia, niedorozwój infrastruktury 

technicznej i społecznej, brak lub niski 

poziom podstawowych usług, co z kolei 

prowadzi do ich szybkiego wyludnienia; 

podkreśla w związku z tym, że obszary te 

wymagają większego wsparcia, podczas 

gdy kryteria rozdziału funduszy powinny 
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nadal uwzględniać różnice w poziomie 

rozwoju obszarów wiejskich w państwach 

członkowskich; 

Or. en 

 

Poprawka  460 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

79. podkreśla znaczenie społeczno-

gospodarcze i ekologiczne sektora 

rybołówstwa i „niebieskiej gospodarki” i 

ich wkład w niezależność żywnościową 

UE; wskazuje, że wspólna polityka 

rybołówstwa jest wyłączną kompetencją 

UE; podkreśla w związku z tym 

konieczność utrzymania specjalnego, 

znacznego, niezależnego i dostępnego 

funduszu na rzecz rybołówstwa w celu 

realizacji tej polityki; domaga się co 

najmniej utrzymania poziomu środków 

finansowych przeznaczonych na sektor 

rybołówstwa w obecnych WRF oraz, jeśli 

pojawią się nowe potrzeby, zwiększenia 

środków finansowych przeznaczonych na 

gospodarkę morską; ostrzega przed 

możliwymi negatywnymi skutkami 

twardego brexitu w tym sektorze; 
zauważa, że inne instrumenty finansowe, 

oprócz pomocy bezzwrotnej, mogłyby 

zapewnić dodatkowe możliwości 

finansowania; 

79. podkreśla znaczenie społeczno-

gospodarcze i ekologiczne środowiska 

morskiego i „niebieskiej gospodarki” i ich 

wkład w niezależność żywnościową UE; 

wskazuje, że UE musi osiągnąć dobry stan 

środowiska morskiej, jak przewidziano w 

dyrektywie ramowej w sprawie strategii 

morskiej, w tym za pośrednictwem 

wspólnej polityki rybołówstwa i 

zintegrowanej polityki morskiej; podkreśla 

w związku z tym konieczność utrzymania 

specjalnego, znacznego, niezależnego i 

dostępnego funduszu na rzecz oceanów na 

potrzeby osiągania celów dyrektywy 

ramowej w sprawie strategii morskiej; 

domaga się co najmniej utrzymania 

poziomu środków finansowych 

przeznaczonych na Europejski Fundusz 

Morski i Rybacki w obecnych WRF, aby 

osiągnąć w UE cel zrównoważonego i 

modelowego rybołówstwa; zauważa, że 

inne instrumenty finansowe, oprócz 

pomocy bezzwrotnej, mogłyby zapewnić 

dodatkowe możliwości finansowania; 

Or. fr 

Poprawka  461 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 79 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

79. podkreśla znaczenie społeczno-

gospodarcze i ekologiczne sektora 

rybołówstwa i „niebieskiej gospodarki” i 

ich wkład w niezależność żywnościową 

UE; wskazuje, że wspólna polityka 

rybołówstwa jest wyłączną kompetencją 

UE; podkreśla w związku z tym 

konieczność utrzymania specjalnego, 

znacznego, niezależnego i dostępnego 

funduszu na rzecz rybołówstwa w celu 

realizacji tej polityki; domaga się co 

najmniej utrzymania poziomu środków 

finansowych przeznaczonych na sektor 

rybołówstwa w obecnych WRF oraz, jeśli 

pojawią się nowe potrzeby, zwiększenia 

środków finansowych przeznaczonych na 

gospodarkę morską; ostrzega przed 

możliwymi negatywnymi skutkami 

twardego brexitu w tym sektorze; zauważa, 

że inne instrumenty finansowe, oprócz 

pomocy bezzwrotnej, mogłyby zapewnić 

dodatkowe możliwości finansowania; 

79. podkreśla znaczenie społeczno-

gospodarcze i ekologiczne sektora 

rybołówstwa i „niebieskiej gospodarki” i 

ich wkład w niezależność żywnościową 

UE; wskazuje, że wspólna polityka 

rybołówstwa jest wyłączną kompetencją 

UE; podkreśla w związku z tym 

konieczność utrzymania specjalnego, 

znacznego, niezależnego i dostępnego 

funduszu na rzecz rybołówstwa w celu 

realizacji tej polityki; domaga się co 

najmniej utrzymania poziomu środków 

finansowych przeznaczonych na sektor 

rybołówstwa w obecnych WRF oraz, jeśli 

pojawią się nowe potrzeby, zwiększenia 

środków finansowych przeznaczonych na 

gospodarkę morską; ostrzega przed 

możliwymi negatywnymi skutkami 

twardego brexitu w tym sektorze; zauważa, 

że inne instrumenty finansowe, oprócz 

pomocy bezzwrotnej, mogłyby zapewnić 

dodatkowe możliwości finansowania; 

podkreśla, że polityka rybołówstwa jest 

niezwykle ważnym funduszem 

wspierającym przekształcanie 

rybołówstwa w zrównoważony 

ekologicznie przemysł, który utrzymuje 

ilość ryb na obfitych poziomach i 

umożliwia opłacalne połowy, które nie 

wymagają już wsparcia finansowego; jest 

zdania, że fundusz musi kontynuować 

swoją transformację i odejść od 

bezpośrednich dopłat do floty w kierunku 

środków mających na celu zmniejszenie 

wpływu rybołówstwa na środowisko, 

zapewnienie bezpiecznej i zdrowej 

żywności oraz zapewnienie 

wystarczających środków na badania 

naukowe i kontrole rybołówstwa; 

Or. en 
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Poprawka  462 

Marco Valli 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

79. podkreśla znaczenie społeczno-

gospodarcze i ekologiczne sektora 

rybołówstwa i „niebieskiej gospodarki” i 

ich wkład w niezależność żywnościową 

UE; wskazuje, że wspólna polityka 

rybołówstwa jest wyłączną kompetencją 

UE; podkreśla w związku z tym 

konieczność utrzymania specjalnego, 

znacznego, niezależnego i dostępnego 

funduszu na rzecz rybołówstwa w celu 

realizacji tej polityki; domaga się co 

najmniej utrzymania poziomu środków 

finansowych przeznaczonych na sektor 

rybołówstwa w obecnych WRF oraz, jeśli 

pojawią się nowe potrzeby, zwiększenia 

środków finansowych przeznaczonych na 

gospodarkę morską; ostrzega przed 

możliwymi negatywnymi skutkami 

twardego brexitu w tym sektorze; zauważa, 

że inne instrumenty finansowe, oprócz 

pomocy bezzwrotnej, mogłyby zapewnić 

dodatkowe możliwości finansowania; 

79. podkreśla znaczenie społeczno-

gospodarcze i ekologiczne sektora 

rybołówstwa, „niebieskiej gospodarki” i 

„niebieskiego wzrostu” i ich wkład w 

niezależność żywnościową UE; wskazuje, 

że wspólna polityka rybołówstwa jest 

wyłączną kompetencją UE, ale 

jednocześnie zachęca do regionalizacji 

sektora zwłaszcza w odniesieniu do 

planów zarządzania zasobami ryb; 

podkreśla w związku z tym konieczność 

utrzymania specjalnego, znacznego, 

niezależnego i dostępnego również dla 

podmiotów sektora tradycyjnego 

łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego 
funduszu na rzecz rybołówstwa w celu 

realizacji tej polityki; domaga się co 

najmniej utrzymania poziomu środków 

finansowych przeznaczonych na sektor 

rybołówstwa w obecnych WRF, 

uproszczenia i przyspieszenia procesów 

finansowania oraz, jeśli pojawią się nowe 

potrzeby, zwiększenia środków 

finansowych przeznaczonych na 

gospodarkę morską; ostrzega przed 

możliwymi negatywnymi skutkami 

twardego brexitu w tym sektorze; zauważa, 

że inne instrumenty finansowe, oprócz 

pomocy bezzwrotnej, mogłyby zapewnić 

dodatkowe możliwości finansowania; 

Or. it 

 

Poprawka  463 

José Manuel Fernandes, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato, 

Maurice Ponga 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 
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Projekt rezolucji Poprawka 

79. podkreśla znaczenie społeczno-

gospodarcze i ekologiczne sektora 

rybołówstwa i „niebieskiej gospodarki” i 

ich wkład w niezależność żywnościową 

UE; wskazuje, że wspólna polityka 

rybołówstwa jest wyłączną kompetencją 

UE; podkreśla w związku z tym 

konieczność utrzymania specjalnego, 

znacznego, niezależnego i dostępnego 

funduszu na rzecz rybołówstwa w celu 

realizacji tej polityki; domaga się co 

najmniej utrzymania poziomu środków 

finansowych przeznaczonych na sektor 

rybołówstwa w obecnych WRF oraz, jeśli 

pojawią się nowe potrzeby, zwiększenia 

środków finansowych przeznaczonych na 

gospodarkę morską; ostrzega przed 

możliwymi negatywnymi skutkami 

twardego brexitu w tym sektorze; zauważa, 

że inne instrumenty finansowe, oprócz 

pomocy bezzwrotnej, mogłyby zapewnić 

dodatkowe możliwości finansowania; 

79. podkreśla znaczenie społeczno-

gospodarcze i ekologiczne sektora 

rybołówstwa i „niebieskiej gospodarki” i 

ich wkład w niezależność żywnościową 

UE; wskazuje, że wspólna polityka 

rybołówstwa jest wyłączną kompetencją 

UE; podkreśla w związku z tym 

konieczność utrzymania specjalnego, 

znacznego, niezależnego i dostępnego 

funduszu na rzecz rybołówstwa w celu 

realizacji tej polityki; wzywa do 

ponownego ustanowienia programu 

szczególnych opcji na rzecz regionów 

oddalonych i wyspiarskich (POSEI), 

ponieważ jest to bardzo ważny program 

dla najbardziej oddalonych regionów 

Europy; domaga się co najmniej 

utrzymania poziomu środków finansowych 

przeznaczonych na sektor rybołówstwa w 

obecnych WRF oraz, jeśli pojawią się 

nowe potrzeby, zwiększenia środków 

finansowych przeznaczonych na 

gospodarkę morską; ostrzega przed 

możliwymi negatywnymi skutkami 

twardego brexitu w tym sektorze; zauważa, 

że inne instrumenty finansowe, oprócz 

pomocy bezzwrotnej, mogłyby zapewnić 

dodatkowe możliwości finansowania; 

Or. en 

 

Poprawka  464 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

79. podkreśla znaczenie społeczno-

gospodarcze i ekologiczne sektora 

rybołówstwa i „niebieskiej gospodarki” i 

ich wkład w niezależność żywnościową 

UE; wskazuje, że wspólna polityka 

79. podkreśla znaczenie społeczno-

gospodarcze i ekologiczne sektora 

rybołówstwa i „niebieskiej gospodarki” i 

ich wkład w zrównoważoną niezależność 

żywnościową UE; wskazuje, że wspólna 
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rybołówstwa jest wyłączną kompetencją 

UE; podkreśla w związku z tym 

konieczność utrzymania specjalnego, 

znacznego, niezależnego i dostępnego 

funduszu na rzecz rybołówstwa w celu 

realizacji tej polityki; domaga się co 

najmniej utrzymania poziomu środków 

finansowych przeznaczonych na sektor 

rybołówstwa w obecnych WRF oraz, jeśli 

pojawią się nowe potrzeby, zwiększenia 

środków finansowych przeznaczonych na 

gospodarkę morską; ostrzega przed 

możliwymi negatywnymi skutkami 

twardego brexitu w tym sektorze; zauważa, 

że inne instrumenty finansowe, oprócz 

pomocy bezzwrotnej, mogłyby zapewnić 

dodatkowe możliwości finansowania; 

polityka rybołówstwa jest wyłączną 

kompetencją UE; podkreśla w związku z 

tym konieczność utrzymania specjalnego, 

znacznego, niezależnego i dostępnego 

funduszu na rzecz rybołówstwa w celu 

realizacji tej polityki; domaga się co 

najmniej utrzymania poziomu środków 

finansowych przeznaczonych na sektor 

rybołówstwa w obecnych WRF oraz, jeśli 

pojawią się nowe potrzeby, zwiększenia 

środków finansowych przeznaczonych na 

gospodarkę morską; ostrzega przed 

możliwymi negatywnymi skutkami 

twardego brexitu w tym sektorze; zauważa, 

że inne instrumenty finansowe, oprócz 

pomocy bezzwrotnej, mogłyby zapewnić 

dodatkowe możliwości finansowania; 

Or. en 

 

Poprawka  465 

Liadh Ní Riada 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 79a. podkreśla, że cele społeczno-

gospodarcze i zwiększona regionalizacja 

są głównymi założeniami nowej wspólnej 

polityki rybołówstwa, bez uszczerbku dla 

zrównoważenia środowiskowego; 

obejmuje to rozszerzenie zakresu 

Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego, łatwiejszy dostęp do 

finansowania, uproszczenie procedur 

składania wniosków dotyczących 

mechanizmów finansowania i 

odpowiednich programów, w 

szczególności w odniesieniu do rybackich 

lokalnych grup działania i spółdzielni, w 

kontekście programów operacyjnych 

państw członkowskich mających na celu 

zmniejszenie obciążeń administracyjnych i 
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związanych z nimi kosztów; 

Or. en 

 

Poprawka  466 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

80. podkreśla znaczenie wiodącej roli 

UE w przeciwdziałaniu zmianie klimatu 

oraz jej wewnętrznych i zewnętrznych 

zobowiązań i celów w zakresie 
różnorodności biologicznej; domaga się 

zapewnienia odpowiednich środków 

finansowych na wdrożenie porozumienia 

paryskiego i precyzyjne włączenie kwestii 

klimatu do głównego nurtu przyszłych 

wydatków UE; przypomina, że następne 

WRF powinny ułatwić Unii osiągnięcie jej 

celów w ramach polityki klimatyczno-

energetycznej do roku 2030; podkreśla, że 

UE nie powinna finansować projektów i 

inwestycji, które są sprzeczne z 

osiągnięciem tych celów; 

80. podkreśla, że LIFE + jest jednym z 

kluczowych programów, który ma 

przyczynić się do przejścia na gospodarkę 

zasobooszczędną, niskoemisyjną i 

odporną na zmianę klimatu, do ochrony i 

poprawy jakości środowiska oraz do 

powstrzymania i odwrócenia utraty 
różnorodności biologicznej, w tym 

wsparcia sieci Natura 2000 i walki z 

degradacją ekosystemów; zwraca się o 

potrojenie jego budżetu i przeznaczenie co 

najmniej 1 % budżetu UE na program 

LIFE+; ponadto domaga się zapewnienia 

odpowiednich środków finansowych na 

wdrożenie porozumienia paryskiego, 

agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 

2030 i celów Konwencji o różnorodności 

biologicznej (CBD) oraz precyzyjne 

włączenie kwestii klimatu i środowiska do 

głównego nurtu przyszłych wydatków UE; 

przypomina, że następne WRF powinny 

ułatwić Unii osiągnięcie jej celów w 

ramach polityki klimatyczno-energetycznej 

do roku 2030; podkreśla, że UE nie 

powinna finansować projektów i 

inwestycji, które są sprzeczne z 

osiągnięciem tych celów; 

Or. en 

 

Poprawka  467 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 
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Fredrick Federley 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

80. podkreśla znaczenie wiodącej roli 

UE w przeciwdziałaniu zmianie klimatu 

oraz jej wewnętrznych i zewnętrznych 

zobowiązań i celów w zakresie 

różnorodności biologicznej; domaga się 

zapewnienia odpowiednich środków 

finansowych na wdrożenie porozumienia 

paryskiego i precyzyjne włączenie kwestii 
klimatu do głównego nurtu przyszłych 

wydatków UE; przypomina, że następne 

WRF powinny ułatwić Unii osiągnięcie jej 

celów w ramach polityki klimatyczno-

energetycznej do roku 2030; podkreśla, że 

UE nie powinna finansować projektów i 

inwestycji, które są sprzeczne z 

osiągnięciem tych celów; 

80. podkreśla potrzebę zapewnienia 

odpowiednich środków finansowych w 

celu zagwarantowania, aby UE była w 

stanie wywiązać się ze zobowiązań 

międzynarodowych wynikających z 

porozumienia paryskiego i celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ, a także z 
jej wewnętrznych i zewnętrznych 

zobowiązań i celów w zakresie 

różnorodności biologicznej; podkreśla 

znaczenie utrzymania i wzmocnienia 

wiodącej roli UE w walce ze zmianą 
klimatu; przypomina, że następne WRF 

powinny ułatwić Unii osiągnięcie jej celów 

w ramach polityki klimatyczno-

energetycznej do roku 2030; podkreśla, że 

UE nie powinna finansować projektów i 

inwestycji, które są sprzeczne z 

osiągnięciem tych celów; wzywa do 

precyzyjnego włączenia kwestii klimatu do 

głównego nurtu przyszłych wydatków UE; 

Or. en 

 

Poprawka  468 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

80. podkreśla znaczenie wiodącej roli 

UE w przeciwdziałaniu zmianie klimatu 

oraz jej wewnętrznych i zewnętrznych 

zobowiązań i celów w zakresie 

różnorodności biologicznej; domaga się 

zapewnienia odpowiednich środków 

finansowych na wdrożenie porozumienia 

paryskiego i precyzyjne włączenie kwestii 

80. podkreśla znaczenie zachowania, 

ochrony i poprawy jakości środowiska; 

podkreśla wiodącą rolę UE w 

przeciwdziałaniu zmianie klimatu oraz jej 

wewnętrznych i zewnętrznych zobowiązań 

i celów w zakresie różnorodności 

biologicznej; uważa, że stabilne i 

odpowiednie finansowanie jest niezbędne 
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klimatu do głównego nurtu przyszłych 

wydatków UE; przypomina, że następne 

WRF powinny ułatwić Unii osiągnięcie jej 

celów w ramach polityki klimatyczno-

energetycznej do roku 2030; podkreśla, że 

UE nie powinna finansować projektów i 

inwestycji, które są sprzeczne z 

osiągnięciem tych celów; 

dla realizacji międzynarodowych 

zobowiązań Unii Europejskiej, w 

szczególności agendy na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030, 
porozumienia paryskiego i Konwencji o 

różnorodności biologicznej; uznaje, że 

niezbędne do osiągnięcia tych celów są 

nowe narzędzia finansowania i różne 

podejścia do obecnej polityki 

inwestycyjnej, takie jak stopniowe 

wycofywanie dotacji szkodliwych dla 

środowiska i projektów 

wysokoemisyjnych; 

Or. en 

 

Poprawka  469 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

80. podkreśla znaczenie wiodącej roli 

UE w przeciwdziałaniu zmianie klimatu 

oraz jej wewnętrznych i zewnętrznych 

zobowiązań i celów w zakresie 

różnorodności biologicznej; domaga się 

zapewnienia odpowiednich środków 

finansowych na wdrożenie porozumienia 

paryskiego i precyzyjne włączenie kwestii 

klimatu do głównego nurtu przyszłych 

wydatków UE; przypomina, że następne 

WRF powinny ułatwić Unii osiągnięcie jej 

celów w ramach polityki klimatyczno-

energetycznej do roku 2030; podkreśla, że 

UE nie powinna finansować projektów i 

inwestycji, które są sprzeczne z 

osiągnięciem tych celów; 

80. podkreśla znaczenie wiodącej roli 

UE w przeciwdziałaniu zmianie klimatu 

oraz jej wewnętrznych i zewnętrznych 

zobowiązań i celów w zakresie 

różnorodności biologicznej; domaga się 

zapewnienia odpowiednich środków 

finansowych na wdrożenie porozumienia 

paryskiego i precyzyjne włączenie kwestii 

klimatu do głównego nurtu przyszłych 

wydatków UE; przypomina, że następne 

WRF powinny ułatwić Unii osiągnięcie jej 

celów w ramach polityki klimatyczno-

energetycznej do roku 2030; podkreśla, że 

UE nie powinna finansować projektów i 

inwestycji, które są sprzeczne z 

osiągnięciem tych celów; w szczególności 

domaga się kontynuacji i wzmocnienia 

właściwego finansowania programów 

zabezpieczających ochronę przyrody, 

różnorodność biologiczną i ochronę 

środowiska, takich jak LIFE+; 

Or. en 



 

PE616.896v01-00 156/160 AM\1144763PL.docx 

PL 

 

Poprawka  470 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

80. podkreśla znaczenie wiodącej roli 

UE w przeciwdziałaniu zmianie klimatu 

oraz jej wewnętrznych i zewnętrznych 

zobowiązań i celów w zakresie 

różnorodności biologicznej; domaga się 

zapewnienia odpowiednich środków 

finansowych na wdrożenie porozumienia 

paryskiego i precyzyjne włączenie kwestii 

klimatu do głównego nurtu przyszłych 

wydatków UE; przypomina, że następne 

WRF powinny ułatwić Unii osiągnięcie jej 

celów w ramach polityki klimatyczno-

energetycznej do roku 2030; podkreśla, że 

UE nie powinna finansować projektów i 

inwestycji, które są sprzeczne z 

osiągnięciem tych celów; 

80. podkreśla znaczenie wiodącej roli 

UE w przeciwdziałaniu zmianie klimatu 

oraz jej wewnętrznych i zewnętrznych 

zobowiązań i celów w zakresie 

różnorodności biologicznej; domaga się 

zapewnienia odpowiednich środków 

finansowych na wdrożenie porozumienia 

paryskiego i precyzyjne włączenie kwestii 

klimatu do głównego nurtu przyszłych 

wydatków UE; przypomina, że następne 

WRF powinny ułatwić Unii osiągnięcie jej 

celów w ramach polityki klimatyczno-

energetycznej do roku 2030 i powinny 

przyczynić się do przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną do 2050 r.; podkreśla, że 

UE nie powinna finansować projektów i 

inwestycji, które są sprzeczne z 

osiągnięciem tych celów; 

Or. en 

 

Poprawka  471 

Marco Valli 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

80. podkreśla znaczenie wiodącej roli 

UE w przeciwdziałaniu zmianie klimatu 

oraz jej wewnętrznych i zewnętrznych 

zobowiązań i celów w zakresie 

różnorodności biologicznej; domaga się 

zapewnienia odpowiednich środków 

finansowych na wdrożenie porozumienia 

paryskiego i precyzyjne włączenie kwestii 

80. podkreśla znaczenie wiodącej roli 

UE w przeciwdziałaniu zmianie klimatu 

oraz jej wewnętrznych i zewnętrznych 

zobowiązań i celów w zakresie 

różnorodności biologicznej; domaga się 

zapewnienia odpowiednich środków 

finansowych na wdrożenie porozumienia 

paryskiego i precyzyjne włączenie kwestii 
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klimatu do głównego nurtu przyszłych 

wydatków UE; przypomina, że następne 

WRF powinny ułatwić Unii osiągnięcie jej 

celów w ramach polityki klimatyczno-

energetycznej do roku 2030; podkreśla, że 

UE nie powinna finansować projektów i 

inwestycji, które są sprzeczne z 

osiągnięciem tych celów; 

klimatu do głównego nurtu przyszłych 

wydatków UE; przypomina, że następne 

WRF powinny ułatwić Unii osiągnięcie jej 

celów w ramach polityki klimatyczno-

energetycznej do roku 2030; podkreśla, że 

UE nie powinna finansować projektów i 

inwestycji, które są sprzeczne z 

osiągnięciem tych celów lub spowalniają 

ich osiągnięcie; 

Or. it 

Poprawka  472 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 80a. zwraca uwagę na pierwsze 

zalecenia grupy ekspertów wysokiego 

szczebla ds. zrównoważonych finansów1a, 

które odnoszą się m.in. również do 

wieloletnich ram finansowych i w których 

podkreśla się konieczność wspierania 

celów zrównoważonego rozwoju przez 

finanse publiczne mogące wspomagać 

trwały, zrównoważony wzrost 

gospodarczy; wzywa Komisję również do 

przeanalizowania i uwzględnienia tych 

zaleceń w następnych wieloletnich 

ramach finansowych, w tym potrzeby 

opracowania „testu zrównoważonego 

rozwoju” dla wszystkich przyszłych 

rozporządzeń finansowych i polityk UE, a 

także instrumentów finansowych w celu 

osiągnięcia większych efektów polityki w 

zakresie kontroli; 

 __________________ 

 1a 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/17

0713-sustainable-finance-report_en.pdf 

Or. en 
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Poprawka  473 

Jens Geier 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 80a. odnotowuje, że OLAF wielokrotnie 

znajdował poważne przypadki oszustw 

celnych w państwach członkowskich, 

które spowodowały znaczącą utratę 

dochodów dla budżetu Unii; zwraca 

uwagę na sprawozdanie specjalne ETO nr 

19/2017 w sprawie procedur 

przywozowych i jest zaniepokojony 

faktem, że oszuści będą nadal znajdować 

„najsłabsze ogniwa” wśród państw 

członkowskich służące za punkty wejścia 

do unii celnej, a straty w budżecie Unii 

będą utrzymywać się nawet podczas 

następnych WRF; zwraca się do państw 

członkowskich, które sprzeciwiły się 

unijnym ramom prawnym w sprawie 

naruszeń i sankcji celnych, by ponownie 

rozważyły swoje stanowisko, aby 

umożliwić szybkie rozwiązanie tego 

problemu; 

Or. en 

 

Poprawka  474 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 80a. ponownie stwierdza, że co 

najmniej 20 % budżetu UE na lata 2014–

2020 należy wydać na działania związane 

ze zmianą klimatu; uważa, że kolejne 

WRF powinny zrównoważyć niższe środki 

z pierwszej połowy obecnych WRF i że 
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ogólny cel zostanie zwiększony do 30 %; 

ponadto wzywa Komisję do 

zagwarantowania pełnej optymalizacji 

mechanizmu i metodyki włączania 

problematyki zmian klimatu; 

Or. en 

 

Poprawka  475 

Eider Gardiazabal Rubial, Arndt Kohn 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 80a. wzywa do podjęcia środków 

mających na celu poprawę ochrony 

tradycyjnych źródeł dochodów UE przed 

oszustwami; wzywa do zaproponowania 

unijnego programu działań w ramach 

nowych wieloletnich ram finansowych, 

aby przyczynić się do ukończenia i 

finansowej stabilności europejskich 

systemów informacji celnej; 

Or. en 

 

Poprawka  476 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 80b. wskazuje, że wszystkie wydatki w 

ramach następnych WRF powinny być, w 

kontekście koniecznych redukcji, zgodnie 

z Międzyrządowym Zespołem ds. Zmian 

Klimatu stworzonym przez kraje 

rozwinięte jako grupę, zgodne z unijnym 

celem ograniczenia emisji do 2050 r. o 80-

95 % w porównaniu z poziomem z 1990 r. 

oraz celem porozumienia paryskiego, aby 
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osiągnąć równowagę między emisjami 

antropogenicznymi ze źródeł a 

pochłanianiem przez pochłaniacze gazów 

cieplarnianych w drugiej połowie 

obecnego stulecia; 

Or. en 

 

Poprawka  477 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 80c. podkreśla znaczenie dla 

środowiska i społeczno-gospodarcze 

korzyści płynące z różnorodności 

biologicznej, na przykład poprzez usługi 

ekosystemowe i kapitał naturalny; 

zauważa, że utrata różnorodności 

biologicznej nie zostanie odwrócona bez 

istotnych dodatkowych wysiłków na 

szczeblu lokalnym, regionalnym, 

krajowym i ponadnarodowym; wzywa 

Komisję do ustanowienia mechanizmu 

śledzenia wydatków UE związanych z 

różnorodnością biologiczną w celu 

zwiększenia przejrzystości, rozliczalności i 

skuteczności oraz włączenia tych 

wydatków do następnych WRF; 

Or. en 

 


