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Poprawka 1
Gunnar Beck
Projekt opinii
Ustęp 1
Projekt opinii

Poprawka

1.
apeluje o to, by budżet na 2020 r.
przyczyniał się do realizacji priorytetów
określonych w europejskim semestrze, a
mianowicie do realizowania wysokiej
jakości inwestycji i reform, które
stymulują wzrost wydajności, a
jednocześnie dalej zapewniał stabilność
makrofinansową i zdrowe finanse
publiczne, a także sprzyjał pogłębianiu
jednolitego rynku i zakończeniu procesu
tworzenia unii gospodarczej i walutowej
(UGW);

1.
apeluje o to, by budżet na 2020 r.
przyczyniał się do klimatu inwestycyjnego
wysokiej jakości, zapewniającego nadal
stabilność makrofinansową i zdrowe
finanse publiczne;

Or. en

Poprawka 2
Manon Aubry
Projekt opinii
Ustęp 1
Projekt opinii

Poprawka

1.
apeluje o to, by budżet na 2020 r.
przyczyniał się do realizacji priorytetów
określonych w europejskim semestrze, a
mianowicie do realizowania wysokiej
jakości inwestycji i reform, które
stymulują wzrost wydajności, a
jednocześnie dalej zapewniał stabilność
makrofinansową i zdrowe finanse
publiczne, a także sprzyjał pogłębianiu
jednolitego rynku i zakończeniu procesu
tworzenia unii gospodarczej i walutowej
(UGW);

1.
apeluje o to, by budżet na 2020 r. i
fundusze przyznane na politykę
gospodarczą i walutową Unii Europejskiej
przyczyniały się do pełnego zatrudnienia,
likwidacji nadużyć i unikania
opodatkowania oraz do ograniczenia
nierówności;

Or. fr
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Poprawka 3
José Gusmão
Projekt opinii
Ustęp 1
Projekt opinii

Poprawka

1.
apeluje o to, by budżet na 2020 r.
przyczyniał się do realizacji priorytetów
określonych w europejskim semestrze, a
mianowicie do realizowania wysokiej
jakości inwestycji i reform, które stymulują
wzrost wydajności, a jednocześnie dalej
zapewniał stabilność makrofinansową i
zdrowe finanse publiczne, a także sprzyjał
pogłębianiu jednolitego rynku i
zakończeniu procesu tworzenia unii
gospodarczej i walutowej (UGW);

1.
apeluje o to, by budżet na 2020 r.
przyczyniał się do realizacji
zrównoważonej polityki
makroekonomicznej, a mianowicie do
zmniejszenia różnic społecznogospodarczych w Unii i jej państwach
członkowskich, do realizowania wysokiej
jakości inwestycji i reform, które stymulują
wzrost wydajności, a jednocześnie
zapewniał stabilność makrofinansową i
zdrowe finanse publiczne, a także
propagował spójność i zajął się
nierównowagą makroekonomiczną,
reagował na zmianę klimatu oraz usunął
strukturalne wady unii gospodarczej i
walutowej (UGW);
Or. en

Poprawka 4
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria
Rinaldi, Marco Zanni
Projekt opinii
Ustęp 1
Projekt opinii

Poprawka

1.
apeluje o to, by budżet na 2020 r.
przyczyniał się do realizacji priorytetów
określonych w europejskim semestrze, a
mianowicie do realizowania wysokiej
jakości inwestycji i reform, które
stymulują wzrost wydajności, a
jednocześnie dalej zapewniał stabilność
makrofinansową i zdrowe finanse
PE639.884v02-00
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1.
apeluje o to, by budżet na 2020 r.
przyczyniał się do realizacji priorytetów
oczekiwanych przez obywateli
europejskich, a mianowicie do ułatwienia
wzrostu w krajach słabiej rozwiniętych,
aby zmniejszyć asymetryczny brak
równowagi budżetowej wśród państw
członkowskich; uważa, że budżet na 2020
4/29

AM\1187348PL.docx

publiczne, a także sprzyjał pogłębianiu
jednolitego rynku i zakończeniu procesu
tworzenia unii gospodarczej i walutowej
(UGW);

r. powinien być skuteczniejszy, bardziej
przejrzysty i oparty na wynikach, a także
należy przewidzieć konkretne
ograniczenia wydatków
administracyjnych i marnotrawienia
pieniędzy;
Or. en

Poprawka 5
Jonás Fernández
w imieniu grupy S&D
Alfred Sant
w imieniu grupy S&D
Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Niels Fuglsang
Projekt opinii
Ustęp 1
Projekt opinii

Poprawka

1.
apeluje o to, by budżet na 2020 r.
przyczyniał się do realizacji priorytetów
określonych w europejskim semestrze, a
mianowicie do realizowania wysokiej
jakości inwestycji i reform, które
stymulują wzrost wydajności, a
jednocześnie dalej zapewniał stabilność
makrofinansową i zdrowe finanse
publiczne, a także sprzyjał pogłębianiu
jednolitego rynku i zakończeniu procesu
tworzenia unii gospodarczej i walutowej
(UGW);

1.
apeluje o to, by budżet na 2020 r.
przyczyniał się do realizacji priorytetów
określonych w europejskim semestrze, a
mianowicie do realizowania wysokiej
jakości inwestycji i reform, które
zwiększają wydajność oraz zrównoważony
wzrost sprzyjający włączeniu
społecznemu, a jednocześnie by dalej
zapewniał stabilność makrofinansową
zdrowych finansów publicznych,
zachowując elastyczność we wdrażaniu
paktu stabilności i wzrostu, a także by
sprzyjał pogłębianiu jednolitego rynku i
zakończeniu procesu tworzenia unii
gospodarczej i walutowej (UGW);
Or. en

Poprawka 6
Aurore Lalucq
Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii

Poprawka

1.
apeluje o to, by budżet na 2020 r.
przyczyniał się do realizacji priorytetów
określonych w europejskim semestrze, a
mianowicie do realizowania wysokiej
jakości inwestycji i reform, które
stymulują wzrost wydajności, a
jednocześnie dalej zapewniał stabilność
makrofinansową i zdrowe finanse
publiczne, a także sprzyjał pogłębianiu
jednolitego rynku i zakończeniu procesu
tworzenia unii gospodarczej i walutowej
(UGW);

1.
apeluje o to, by budżet na 2020 r.
przyczyniał się do kładzenia nacisku na
efektywne inwestycje publiczne służące
osiągnięciu celów określonych w
porozumieniu paryskim, a jednocześnie
dalej zapewniał stabilność makrofinansową
i zdrowe finanse publiczne, a także sprzyjał
pogłębianiu jednolitego rynku i
zakończeniu procesu tworzenia unii
gospodarczej i walutowej (UGW);

Or. fr

Poprawka 7
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt opinii
Ustęp 1
Projekt opinii

Poprawka

1.
apeluje o to, by budżet na 2020 r.
przyczyniał się do realizacji priorytetów
określonych w europejskim semestrze, a
mianowicie do realizowania wysokiej
jakości inwestycji i reform, które stymulują
wzrost wydajności, a jednocześnie dalej
zapewniał stabilność makrofinansową i
zdrowe finanse publiczne, a także sprzyjał
pogłębianiu jednolitego rynku i
zakończeniu procesu tworzenia unii
gospodarczej i walutowej (UGW);

1.
apeluje o to, by w budżecie na 2020
r. poświęcić tyle samo uwagi europejskim
celom społecznym i środowiskowym, co
realizacji priorytetów określonych w
europejskim semestrze, a mianowicie
wsparciu wysokiej jakości inwestycji i
reform prywatnych i publicznych, które
stymulują wzrost wydajności, ograniczają
nierówności, wzmacniają spójność
społeczną i nadal zapewniają stabilność
makrofinansową i zdrowe finanse
publiczne, sprzyjając jednocześnie
pogłębianiu jednolitego rynku i
zakończeniu procesu tworzenia unii
gospodarczej i walutowej (UGW);
Or. en
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Poprawka 8
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Sheila Ritchie
Projekt opinii
Ustęp 1
Projekt opinii

Poprawka

1.
apeluje o to, by budżet na 2020 r.
przyczyniał się do realizacji priorytetów
określonych w europejskim semestrze, a
mianowicie do realizowania wysokiej
jakości inwestycji i reform, które
stymulują wzrost wydajności, a
jednocześnie dalej zapewniał stabilność
makrofinansową i zdrowe finanse
publiczne, a także sprzyjał pogłębianiu
jednolitego rynku i zakończeniu procesu
tworzenia unii gospodarczej i walutowej
(UGW);

1.
apeluje o to, by budżet na 2020 r.
przyczyniał się do realizacji priorytetów
określonych w europejskim semestrze, a
mianowicie do realizowania wysokiej
jakości inwestycji i reform, które
zwiększają wydajność, pobudzają wzrost
gospodarczy i konkurencyjność, a
jednocześnie by dalej zapewniał stabilność
makrofinansową i zdrowe finanse
publiczne, a także sprzyjał pogłębianiu i
wzmocnieniu jednolitego rynku, w tym w
wymiarze cyfrowym, oraz zakończeniu
procesu tworzenia unii gospodarczej i
walutowej (UGW);
Or. en

Poprawka 9
Nicola Beer
Projekt opinii
Ustęp 1
Projekt opinii

Poprawka

1.
apeluje o to, by budżet na 2020 r.
przyczyniał się do realizacji priorytetów
określonych w europejskim semestrze, a
mianowicie do realizowania wysokiej
jakości inwestycji i reform, które stymulują
wzrost wydajności, a jednocześnie dalej
zapewniał stabilność makrofinansową i
zdrowe finanse publiczne, a także sprzyjał
pogłębianiu jednolitego rynku i
zakończeniu procesu tworzenia unii
gospodarczej i walutowej (UGW);

1.
apeluje o to, by budżet na 2020 r.
przyczyniał się do realizacji priorytetów
określonych w europejskim semestrze, a
mianowicie do realizowania wysokiej
jakości inwestycji, np. w przedsiębiorstwa
typu start-up i MŚP, oraz reform, które
stymulują wzrost wydajności, a
jednocześnie by dalej zapewniał stabilność
makrofinansową i zdrowe finanse
publiczne, a także sprzyjał pogłębianiu i
utworzeniu w pełni jednolitego rynku oraz
zakończeniu procesu tworzenia unii
gospodarczej i walutowej (UGW) w celu
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odnowienia Unii Europejskiej i
przeprowadzenia reform strukturalnych;
Or. en

Poprawka 10
Olivier Chastel
Projekt opinii
Ustęp 1
Projekt opinii

Poprawka

1.
apeluje o to, by budżet na 2020 r.
przyczyniał się do realizacji priorytetów
określonych w europejskim semestrze, a
mianowicie do realizowania wysokiej
jakości inwestycji i reform, które stymulują
wzrost wydajności, a jednocześnie dalej
zapewniał stabilność makrofinansową i
zdrowe finanse publiczne, a także sprzyjał
pogłębianiu jednolitego rynku i
zakończeniu procesu tworzenia unii
gospodarczej i walutowej (UGW);

1.
apeluje o to, by budżet na 2020 r.
przyczyniał się do realizacji priorytetów
określonych w europejskim semestrze, a
mianowicie do realizowania wysokiej
jakości inwestycji i reform strukturalnych,
które stymulują wzrost wydajności i
tworzenie miejsc pracy zgodnie ze
strategią Europa 2020, a jednocześnie
dalej zapewniał stabilność makrofinansową
i zdrowe finanse publiczne, a także sprzyjał
pogłębianiu jednolitego rynku i
zakończeniu procesu tworzenia unii
gospodarczej i walutowej (UGW);
Or. fr

Poprawka 11
Eugen Jurzyca
w imieniu grupy ECR
Projekt opinii
Ustęp 1
Projekt opinii

Poprawka

1.
apeluje o to, by budżet na 2020 r.
przyczyniał się do realizacji priorytetów
określonych w europejskim semestrze, a
mianowicie do realizowania wysokiej
jakości inwestycji i reform, które stymulują
wzrost wydajności, a jednocześnie dalej

1.
apeluje o to, by budżet na 2020 r.
przyczyniał się do realizacji priorytetów
określonych w europejskim semestrze, a
mianowicie do realizowania wysokiej
jakości inwestycji i reform, które stymulują
wzrost wydajności, a jednocześnie dalej
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zapewniał stabilność makrofinansową i
zdrowe finanse publiczne, a także sprzyjał
pogłębianiu jednolitego rynku i
zakończeniu procesu tworzenia unii
gospodarczej i walutowej (UGW);

zapewniał stabilność makrofinansową i
zdrowe finanse publiczne, a także sprzyjał
pogłębianiu jednolitego rynku i
zakończeniu procesu tworzenia unii
gospodarczej i walutowej (UGW);
przypomina, że reformy strukturalne są
integralną częścią realizacji tych
priorytetów;
Or. en

Poprawka 12
Markus Ferber
Projekt opinii
Ustęp 1
Projekt opinii

Poprawka

1.
apeluje o to, by budżet na 2020 r.
przyczyniał się do realizacji priorytetów
określonych w europejskim semestrze, a
mianowicie do realizowania wysokiej
jakości inwestycji i reform, które stymulują
wzrost wydajności, a jednocześnie dalej
zapewniał stabilność makrofinansową i
zdrowe finanse publiczne, a także sprzyjał
pogłębianiu jednolitego rynku i
zakończeniu procesu tworzenia unii
gospodarczej i walutowej (UGW);

1.
apeluje o to, by budżet na 2020 r.
przyczyniał się do realizacji priorytetów
określonych w europejskim semestrze, a
mianowicie do realizowania wysokiej
jakości inwestycji i reform, które stymulują
konkurencyjność, wzrost wydajności, a
jednocześnie dalej zapewniał stabilność
makrofinansową i zdrowe finanse
publiczne, a także sprzyjał pogłębianiu
jednolitego rynku i zakończeniu procesu
tworzenia unii gospodarczej i walutowej
(UGW);
Or. en

Poprawka 13
José Gusmão
Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
Projekt opinii

Poprawka
1a.
podkreśla, że budżet na rok 2020
powinien uwzględniać i odzwierciedlać cel
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wzmocnienia walki ze zmianą klimatu;
zwraca uwagę, że niektóre strategie
polityczne będące odpowiedzią na zmianę
klimatu mają również strategiczne
znaczenie dla promowania wzrostu
sprzyjającego włączeniu społecznemu,
tworzenia dobrych miejsc pracy i
zmniejszania zakłóceń równowagi
makroekonomicznej między państwami
członkowskimi; podkreśla potrzebę
rozpoczęcia przygotowań do stawienia
czoła społeczno-gospodarczym skutkom
zmiany klimatu oraz zapewnienia w tym
celu odpowiedniego finansowania;
Or. en

Poprawka 14
Jonás Fernández
w imieniu grupy S&D
Alfred Sant
w imieniu grupy S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Niels Fuglsang
Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
Projekt opinii

Poprawka
1a.
uważa, że w budżecie na 2020 r.
należy przewidzieć ogłoszenie przez nowo
mianowaną przewodniczącą Komisji
Europejskiej przekształcenia
europejskiego semestru w instrument,
który obejmuje cele zrównoważonego
rozwoju ONZ;
Or. en

Poprawka 15
Olivier Chastel
Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
PE639.884v02-00

PL
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Projekt opinii

Poprawka
1a.
przypomina, że konieczne jest
nasilenie działań z myślą o całkowitym
osiągnięciu celów zrównoważonego
rozwoju oraz że europejski semestr może
odegrać kluczową rolę w ich osiągnięciu.
Or. fr

Poprawka 16
Jonás Fernández
w imieniu grupy S&D
Alfred Sant
w imieniu grupy S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Niels Fuglsang
Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)
Projekt opinii

Poprawka
1b.
uważa, że w ramach budżetu UE
należy nadal wspierać ożywienie
gospodarcze w Unii Europejskiej oraz
przeznaczać wystarczające środki na to, by
móc stawić czoła wyzwaniom
międzynarodowym, takim jak zmiana
klimatu i migracja;
Or. en

Poprawka 17
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria
Rinaldi, Marco Zanni
Projekt opinii
Ustęp 2
Projekt opinii

Poprawka

2.
podkreśla znaczenie zapewnienia
wystarczających środków na koordynację
polityki makroekonomicznej i nadzór nad
AM\1187348PL.docx
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nią oraz na przejrzystą komunikację z
obywatelami UE;
Or. en

Poprawka 18
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt opinii
Ustęp 2
Projekt opinii

Poprawka

2.
podkreśla znaczenie zapewnienia
wystarczających środków na koordynację
polityki makroekonomicznej i nadzór nad
nią oraz na przejrzystą komunikację z
obywatelami UE;

2.
podkreśla znaczenie zapewnienia
wystarczających środków na koordynację
polityki makroekonomicznej i nadzór nad
nią oraz na przejrzystą komunikację i
działania informacyjne skierowane do
obywateli UE; przypomina o potrzebie
poprawy jakości i możliwości wyboru
wersji językowych informacji
przedstawianych w internecie, tak by
lepiej odzwierciedlały one pytania często
zadawane przez obywateli oraz stanowiły
interesującą i popartą faktami odpowiedź
na krytykę wobec euro i unii walutowej;
Or. en

Poprawka 19
Markus Ferber
Projekt opinii
Ustęp 2
Projekt opinii

Poprawka

2.
podkreśla znaczenie zapewnienia
wystarczających środków na koordynację
polityki makroekonomicznej i nadzór nad
nią oraz na przejrzystą komunikację z
obywatelami UE;
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2.
podkreśla znaczenie zapewnienia
wystarczających środków na koordynację
polityki makroekonomicznej i nadzór nad
nią, na przestrzeganie przepisów
podatkowych i ram zarządzania
gospodarczego oraz na przejrzystą
12/29
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komunikację z obywatelami UE;
Or. en

Poprawka 20
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Sheila Ritchie
Projekt opinii
Ustęp 2
Projekt opinii

Poprawka

2.
podkreśla znaczenie zapewnienia
wystarczających środków na koordynację
polityki makroekonomicznej i nadzór nad
nią oraz na przejrzystą komunikację z
obywatelami UE;

2.
podkreśla znaczenie zapewnienia
wystarczających środków na koordynację
polityki makroekonomicznej i nadzór nad
nią, a także na koordynację działań
wymierzonych w przestępstwa finansowe i
pranie pieniędzy oraz nadzór nad tymi
działaniami, jak również na przejrzystą
komunikację z obywatelami UE dotyczącą
tych działań;
Or. en

Poprawka 21
Manon Aubry
Projekt opinii
Ustęp 2
Projekt opinii

Poprawka

2.
podkreśla znaczenie zapewnienia
wystarczających środków na koordynację
polityki makroekonomicznej i nadzór nad
nią oraz na przejrzystą komunikację z
obywatelami UE;

2.
podkreśla znaczenie przejrzystej
komunikacji z obywatelami UE na temat
polityki gospodarczej i pieniężnej Unii
Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 22
José Gusmão
AM\1187348PL.docx
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Projekt opinii
Ustęp 2
Projekt opinii

Poprawka

2.
podkreśla znaczenie zapewnienia
wystarczających środków na koordynację
polityki makroekonomicznej i nadzór nad
nią oraz na przejrzystą komunikację z
obywatelami UE;

2.
podkreśla znaczenie zapewnienia
wystarczających środków na koordynację
zrównoważonej i symetrycznej polityki
makroekonomicznej i nadzór nad nią oraz
na przejrzystą komunikację z obywatelami
UE;
Or. en

Poprawka 23
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Sheila Ritchie
Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
Projekt opinii

Poprawka
2a.
podkreśla, że należy wspierać
wyważony pod względem społecznym,
zrównoważony rozwój i wzrost
gospodarczy, z uwzględnieniem zmiany
klimatu i zrównoważoności, przy
jednoczesnym kontynuowaniu reform
strukturalnych w celu modernizacji
gospodarek europejskich i ułatwienia
dostępu MŚP do finansowania, w tym
realizacji priorytetów budżetowych
związanych z tymi celami;
Or. en

Poprawka 24
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Sheila Ritchie
Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
Projekt opinii
PE639.884v02-00
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2a.
apeluje ponadto, by budżet
przyczynił się do realizacji priorytetów
politycznych związanych z ukończeniem
budowy unii rynków kapitałowych, w tym
wspierania otoczenia inwestycyjnego,
które poprawi dostęp do finansowania dla
uczestników rynku, w szczególności MŚP i
przedsiębiorstw typu start-up;
Or. en

Poprawka 25
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
Projekt opinii

Poprawka
2a.
przypomina, że budżet Unii jest
zasadniczo budżetem inwestycyjnym, który
w znacznym stopniu przyczynia się do
finansowania przejścia na ekologiczną i
sprawiedliwą gospodarkę;
Or. en

Poprawka 26
Aurore Lalucq
Projekt opinii
Ustęp 3
Projekt opinii

Poprawka

3.
apeluje o odpowiednie środki dla
Europejskich Urzędów Nadzoru w związku
z ich nowymi zadaniami; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru powinny
nieustannie pracować nad podniesieniem
swojej skuteczności, co jednocześnie nie
powinno odbywać się kosztem jakości
działania, a także powinny dokonywać

3.
apeluje o odpowiednie środki dla
Europejskich Urzędów Nadzoru w związku
z ich nowymi zadaniami; podkreśla
znaczenie Europejskich Urzędów Nadzoru
w walce z pojawiającą się niestabilnością
finansową powodowaną przez
finansowanie poza systemem bankowym;
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stałej oceny swoich metod pracy i
efektywnego wykorzystania zasobów
kadrowych i finansowych; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru nie mogą
wykraczać poza zadania i uprawnienia
przyznane im przez prawodawcę
europejskiego;
Or. fr

Poprawka 27
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt opinii
Ustęp 3
Projekt opinii

Poprawka

3.
apeluje o odpowiednie środki dla
Europejskich Urzędów Nadzoru w związku
z ich nowymi zadaniami; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru powinny
nieustannie pracować nad podniesieniem
swojej skuteczności, co jednocześnie nie
powinno odbywać się kosztem jakości
działania, a także powinny dokonywać
stałej oceny swoich metod pracy i
efektywnego wykorzystania zasobów
kadrowych i finansowych; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru nie mogą
wykraczać poza zadania i uprawnienia
przyznane im przez prawodawcę
europejskiego;

3.
apeluje o odpowiednie środki dla
Europejskich Urzędów Nadzoru w związku
z ich nowymi zadaniami; podkreśla, że trzy
Europejskie Urzędy Nadzoru powinny
otrzymywać odpowiednie środki
finansowe, aby móc wypełniać powierzone
im niedawno zadania i uprawnienia w
zakresie ochrony konsumentów, nadzoru
oraz walki z praniem pieniędzy i
finansowaniem terroryzmu, zgodnie z ich
konkretnymi mandatami; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru powinny
nieustannie pracować nad podniesieniem
swojej skuteczności, co jednocześnie nie
powinno odbywać się kosztem jakości
działania, a także powinny dokonywać
stałej oceny swoich metod pracy i
efektywnego wykorzystania zasobów
kadrowych i finansowych; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru nie mogą
wykraczać poza zadania i uprawnienia
przyznane im przez prawodawcę
europejskiego;
Or. en
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Poprawka 28
Nicola Beer
Projekt opinii
Ustęp 3
Projekt opinii

Poprawka

3.
apeluje o odpowiednie środki dla
Europejskich Urzędów Nadzoru w
związku z ich nowymi zadaniami;
podkreśla, że Europejskie Urzędy Nadzoru
powinny nieustannie pracować nad
podniesieniem swojej skuteczności, co
jednocześnie nie powinno odbywać się
kosztem jakości działania, a także powinny
dokonywać stałej oceny swoich metod
pracy i efektywnego wykorzystania
zasobów kadrowych i finansowych;
podkreśla, że Europejskie Urzędy Nadzoru
nie mogą wykraczać poza zadania i
uprawnienia przyznane im przez
prawodawcę europejskiego;

3.
apeluje o udostępnienie
wystarczających środków finansowych i
zasobów kadrowych Europejskim
Urzędom Nadzoru oraz organom ds.
restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji w związku z ich nowymi
zadaniami; w szczególności w kwestii
zwiększenia liczby personelu Jednolitej
Rady ds. Restrukturyzacji i
Uporządkowanej Likwidacji (SRB), w
której w 2020 r. obsadzono 436 stanowisk,
podkreśla, że Europejskie Urzędy Nadzoru
powinny nieustannie pracować nad
podniesieniem swojej skuteczności, co
jednocześnie nie powinno odbywać się
kosztem jakości działania, w szczególności
bez ograniczania ich zasobów ludzkich i
finansowych, a także koncentrować się na
stałej ocenie metod pracy oraz
efektywnego wykorzystania zasobów
kadrowych i finansowych; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru nie mogą
wykraczać poza zadania i uprawnienia
przyznane im przez prawodawcę
europejskiego;
Or. en

Poprawka 29
Jonás Fernández
w imieniu grupy S&D
Alfred Sant
w imieniu grupy S&D
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang
Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii

Poprawka

3.
apeluje o odpowiednie środki dla
Europejskich Urzędów Nadzoru w związku
z ich nowymi zadaniami; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru powinny
nieustannie pracować nad podniesieniem
swojej skuteczności, co jednocześnie nie
powinno odbywać się kosztem jakości
działania, a także powinny dokonywać
stałej oceny swoich metod pracy i
efektywnego wykorzystania zasobów
kadrowych i finansowych; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru nie mogą
wykraczać poza zadania i uprawnienia
przyznane im przez prawodawcę
europejskiego;

3.
apeluje o odpowiednie zwiększenie
zasobów Europejskich Urzędów Nadzoru
w związku z ich nowymi zadaniami
wynikającymi z przyjęcia zmienionego
rozporządzenia ustanawiającego
Europejskie Urzędy Nadzoru
2017/0230(COD); podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru powinny
nieustannie pracować nad podniesieniem
swojej skuteczności poprzez ocenę metod
pracy i efektywnego wykorzystania
zasobów kadrowych i finansowych;
zwraca jednak uwagę, że nie wystarczy to
do uwzględnienia nowych zadań
przydzielonych w wyniku zmiany
rozporządzenia ustanawiającego
Europejskie Urzędy Nadzoru
(2017/0230(COD)); podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru nie mogą
wykraczać poza zadania i uprawnienia
przyznane im przez prawodawcę
europejskiego, w tym muszą odgrywać
kluczową rolę w koordynowaniu prac
właściwych organów krajowych;
Or. en

Poprawka 30
Olivier Chastel
Projekt opinii
Ustęp 3
Projekt opinii

Poprawka

3.
apeluje o odpowiednie środki dla
Europejskich Urzędów Nadzoru w związku
z ich nowymi zadaniami; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru powinny
nieustannie pracować nad podniesieniem
swojej skuteczności, co jednocześnie nie
powinno odbywać się kosztem jakości
działania, a także powinny dokonywać
stałej oceny swoich metod pracy i

3.
apeluje o odpowiednie środki dla
Europejskich Urzędów Nadzoru w związku
z ich nowymi zadaniami; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru powinny
nieustannie pracować nad podniesieniem
swojej skuteczności, zwłaszcza w
odniesieniu do Europejskiego Urzędu
Nadzoru Bankowego, jeśli chodzi o pranie
pieniędzy i finansowanie terroryzmu, co
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efektywnego wykorzystania zasobów
kadrowych i finansowych; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru nie mogą
wykraczać poza zadania i uprawnienia
przyznane im przez prawodawcę
europejskiego;

jednocześnie nie powinno odbywać się
kosztem jakości działania, a także powinny
dokonywać stałej oceny swoich metod
pracy i efektywnego wykorzystania
zasobów kadrowych i finansowych;
podkreśla, że Europejskie Urzędy Nadzoru
nie mogą wykraczać poza zadania i
uprawnienia przyznane im przez
prawodawcę europejskiego;
Or. fr

Poprawka 31
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Sheila Ritchie
Projekt opinii
Ustęp 3
Projekt opinii

Poprawka

3.
apeluje o odpowiednie środki dla
Europejskich Urzędów Nadzoru w związku
z ich nowymi zadaniami; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru powinny
nieustannie pracować nad podniesieniem
swojej skuteczności, co jednocześnie nie
powinno odbywać się kosztem jakości
działania, a także powinny dokonywać
stałej oceny swoich metod pracy i
efektywnego wykorzystania zasobów
kadrowych i finansowych; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru nie mogą
wykraczać poza zadania i uprawnienia
przyznane im przez prawodawcę
europejskiego;

3.
apeluje o odpowiednie środki dla
Europejskich Urzędów Nadzoru w związku
z ich nowymi zadaniami; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru powinny
nieustannie pracować nad podniesieniem
swojej skuteczności, co jednocześnie nie
powinno odbywać się kosztem jakości
działania, a także powinny dokonywać
stałej oceny swoich metod pracy i
efektywnego wykorzystania zasobów
kadrowych i finansowych; podkreśla
znaczenie promowania w Europejskich
Urzędach Nadzoru różnorodności we
wszystkich formach, w tym równowagi
płci, zwłaszcza na szczeblu kierowniczym;
podkreśla, że Europejskie Urzędy Nadzoru
nie mogą wykraczać poza zadania i
uprawnienia przyznane im przez
prawodawcę europejskiego;
Or. en

Poprawka 32
Eugen Jurzyca
AM\1187348PL.docx
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w imieniu grupy ECR
Projekt opinii
Ustęp 3
Projekt opinii

Poprawka

3.
apeluje o odpowiednie środki dla
Europejskich Urzędów Nadzoru w związku
z ich nowymi zadaniami; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru powinny
nieustannie pracować nad podniesieniem
swojej skuteczności, co jednocześnie nie
powinno odbywać się kosztem jakości
działania, a także powinny dokonywać
stałej oceny swoich metod pracy i
efektywnego wykorzystania zasobów
kadrowych i finansowych; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru nie mogą
wykraczać poza zadania i uprawnienia
przyznane im przez prawodawcę
europejskiego;

3.
apeluje o odpowiednie środki dla
Europejskich Urzędów Nadzoru w związku
z ich nowymi zadaniami; wzywa do
przeprowadzenia dogłębnej oceny i
racjonalizacji nowych zadań im
powierzonych w celu zadbania o to, by
przyznane zostały wyłącznie odpowiednie
środki budżetowe; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru powinny
nieustannie pracować nad podniesieniem
swojej skuteczności, co jednocześnie nie
powinno odbywać się kosztem jakości
działania, a także powinny dokonywać
stałej oceny swoich metod pracy i
efektywnego wykorzystania zasobów
kadrowych i finansowych; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru nie mogą
wykraczać poza zadania i uprawnienia
przyznane im przez prawodawcę
europejskiego;
Or. en

Poprawka 33
Markus Ferber
Projekt opinii
Ustęp 3
Projekt opinii

Poprawka

3.
apeluje o odpowiednie środki dla
Europejskich Urzędów Nadzoru w związku
z ich nowymi zadaniami; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru powinny
nieustannie pracować nad podniesieniem
swojej skuteczności, co jednocześnie nie
powinno odbywać się kosztem jakości
działania, a także powinny dokonywać

3.
apeluje o odpowiednie środki dla
Europejskich Urzędów Nadzoru w związku
z ich nowymi zadaniami; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru powinny
nieustannie pracować nad podniesieniem
swojej skuteczności, co jednocześnie nie
powinno odbywać się kosztem jakości
działania, a także powinny dokonywać
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stałej oceny swoich metod pracy i
efektywnego wykorzystania zasobów
kadrowych i finansowych; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru nie mogą
wykraczać poza zadania i uprawnienia
przyznane im przez prawodawcę
europejskiego;

stałej oceny swoich metod pracy i
efektywnego wykorzystania zasobów
kadrowych i finansowych; podkreśla, że w
celu ostrożnego korzystania z przyznanych
im środków budżetowych Europejskie
Urzędy Nadzoru nie mogą nigdy
wykraczać poza zadania i uprawnienia
przyznane im przez prawodawcę
europejskiego i nie mogą dążyć do
rozszerzenia tych uprawnień;
Or. en

Poprawka 34
José Gusmão
Projekt opinii
Ustęp 3
Projekt opinii

Poprawka

3.
apeluje o odpowiednie środki dla
Europejskich Urzędów Nadzoru w związku
z ich nowymi zadaniami; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru powinny
nieustannie pracować nad podniesieniem
swojej skuteczności, co jednocześnie nie
powinno odbywać się kosztem jakości
działania, a także powinny dokonywać
stałej oceny swoich metod pracy i
efektywnego wykorzystania zasobów
kadrowych i finansowych; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru nie mogą
wykraczać poza zadania i uprawnienia
przyznane im przez prawodawcę
europejskiego;

3.
apeluje o odpowiednie środki dla
Europejskich Urzędów Nadzoru w związku
z ich nowymi zadaniami; podkreśla, że
Europejskie Urzędy Nadzoru powinny
nieustannie pracować nad podniesieniem
swojej skuteczności, co jednocześnie nie
powinno odbywać się kosztem jakości
działania, a także powinny koncentrować
się na stałej ocenie swoich metod pracy,
przejrzystości i efektywnym wykorzystaniu
zasobów kadrowych i finansowych;
podkreśla, że Europejskie Urzędy Nadzoru
nie mogą wykraczać poza zadania i
uprawnienia przyznane im przez
prawodawcę europejskiego, przy pełnym
poszanowaniu władz krajowych i organów
demokratycznych państw członkowskich;
Or. en

Poprawka 35
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria
Rinaldi, Marco Zanni
AM\1187348PL.docx
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Projekt opinii
Ustęp 3
Projekt opinii

Poprawka

3.
apeluje o odpowiednie środki dla
Europejskich Urzędów Nadzoru w
związku z ich nowymi zadaniami;
podkreśla, że Europejskie Urzędy Nadzoru
powinny nieustannie pracować nad
podniesieniem swojej skuteczności, co
jednocześnie nie powinno odbywać się
kosztem jakości działania, a także powinny
dokonywać stałej oceny swoich metod
pracy i efektywnego wykorzystania
zasobów kadrowych i finansowych;
podkreśla, że Europejskie Urzędy Nadzoru
nie mogą wykraczać poza zadania i
uprawnienia przyznane im przez
prawodawcę europejskiego;

3.
podkreśla, że Europejskie Urzędy
Nadzoru powinny nieustannie pracować
nad podniesieniem swojej skuteczności, co
jednocześnie nie powinno odbywać się
kosztem jakości działania, a także powinny
dokonywać stałej oceny swoich metod
pracy i efektywnego wykorzystania
zasobów kadrowych i finansowych;
podkreśla, że Europejskie Urzędy Nadzoru
nie mogą wykraczać poza zadania i
uprawnienia przyznane im przez
prawodawcę europejskiego;

Or. en

Poprawka 36
Jonás Fernández
w imieniu grupy S&D
Alfred Sant
w imieniu grupy S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang
Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
Projekt opinii

Poprawka
3a.
zwraca uwagę, że niedawny
przegląd Europejskiego Systemu Nadzoru
Finansowego był skoncentrowany na
związanych z sektorem finansowym
uprawnieniach Europejskiego Urzędu
Nadzoru Bankowego (EUNB) w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy;
podkreśla, że w ramach przeglądu
wzmocniono mandat EUNB w celu
zapewnienia skutecznego i spójnego
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nadzorowania przez wszystkie właściwe
organy ryzyka prania pieniędzy oraz w
celu zagwarantowania współpracy i
wymiany informacji między tymi
organami; odnotowuje, że w 2018 r.,
zgodnie z dokumentem otwierającym
debatę na temat możliwych elementów
planu działania na rzecz sprawnej
współpracy między organami nadzoru nad
systemami przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz organami nadzoru
ostrożnościowego w Unii Europejskiej,
Europejskie Urzędy Nadzoru dysponowały
jedynie 2,2 pełnoetatowych jednostek
pracujących bezpośrednio nad kwestiami
związanymi z przeciwdziałaniem praniu
pieniędzy, z czego 1,8 takich jednostek
znajdowało się w EUNB; zwraca uwagę,
że według EUNB i Komisji Europejskiej
potrzebnych jest co najmniej 10
dodatkowych pełnoetatowych jednostek,
aby umożliwić EUNB wykonywanie
obowiązków nadzorczych w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy, które
zostały niedawno powierzone Urzędowi na
mocy nowych przepisów;
Or. en

Poprawka 37
Eugen Jurzyca
w imieniu grupy ECR
Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
Projekt opinii

Poprawka
3a.
wzywa do racjonalizacji budżetu
na wszystkich szczeblach; podkreśla
znaczenie rozliczalności budżetowej dla
zapewnienia obywatelom UE faktycznie
optymalnego wykorzystania środków
finansowych;
Or. en
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Poprawka 38
Markus Ferber
Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
Projekt opinii

Poprawka
3a.
apeluje do Europejskich Urzędów
Nadzoru o uważniejsze przestrzeganie
zasad proporcjonalności i pomocniczości
w ich codziennej działalności;
Or. en

Poprawka 39
Jonás Fernández
w imieniu grupy S&D
Alfred Sant
w imieniu grupy S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang
Projekt opinii
Ustęp 4
Projekt opinii

Poprawka

4.
podkreśla, że należy kontynuować
finansowanie podmiotów księgowych i
organów podatkowych;
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4.
podkreśla, że należy kontynuować
finansowanie podmiotów księgowych i
organów podatkowych oraz zwraca uwagę
na potrzebę zapewnienia odpowiednich
zasobów na wsparcie działań Unii
mających na celu zwalczanie
agresywnego planowania podatkowego,
oszustw podatkowych i uchylania się od
opodatkowania; dlatego też wyraża
zaniepokojenie wnioskiem Rady
dotyczącym zmniejszenia wydatków na
personel w europejskiej dyrekcji
generalnej ds. podatków, podczas gdy
wdrażanie niedawno przyjętych przepisów
ma być monitorowane i podczas gdy trwa
obecnie nowa międzynarodowa reforma
podatkowa zarówno na poziomie G20, jak
24/29
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i w zakresie otwartych ram;
Or. en

Poprawka 40
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt opinii
Ustęp 4
Projekt opinii

Poprawka

4.
podkreśla, że należy kontynuować
finansowanie podmiotów księgowych i
organów podatkowych;

4.
podkreśla, że należy kontynuować
finansowanie podmiotów księgowych oraz
że podmioty te powinny odpowiadać przed
Parlamentem Europejskim; zwraca uwagę
na potrzebę zwiększenia zasobów
kadrowych i finansowych przeznaczonych
dla organów podatkowych w celu
zwalczania oszustw podatkowych,
uchylania się od opodatkowania i
agresywnego planowania podatkowego;
podkreśla, że należy przewidzieć
odpowiednie środki finansowe z
przeznaczeniem na właściwą ocenę przez
Komisję Europejską norm stosowanych
przez państwa członkowskie w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy;
Or. en

Poprawka 41
Olivier Chastel
Projekt opinii
Ustęp 4
Projekt opinii

Poprawka

4.
podkreśla, że należy kontynuować
finansowanie podmiotów księgowych i
organów podatkowych;

AM\1187348PL.docx

4.
podkreśla, że należy kontynuować
finansowanie podmiotów księgowych i
organów podatkowych, zwłaszcza w celu
wspierania ich w walce z nadużyciami i
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unikaniem opodatkowania;
Or. fr

Poprawka 42
José Gusmão
Projekt opinii
Ustęp 4
Projekt opinii

Poprawka

4.
podkreśla, że należy kontynuować
finansowanie podmiotów księgowych i
organów podatkowych;

4.
podkreśla, że należy zwiększyć
środki finansowe przeznaczone dla
podmiotów księgowych i organów
podatkowych w celu zwalczania oszustw
podatkowych, uchylania się od
opodatkowania i dumpingu;
Or. en

Poprawka 43
Aurore Lalucq
Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
Projekt opinii

Poprawka
4a.
przypomina, że Unia formalnie
ratyfikowała porozumienie paryskie w
2016 r. i zobowiązała się do realizacji
celów zrównoważonego rozwoju zarówno
w polityce wewnętrznej, jak i zewnętrznej;
w związku z powyższym wzywa do tego,
aby z unijnych funduszy nie finansować
działań wspierających paliwa
kopalne; jest zdania, że w szczególności
gwarancja Unii Europejskiej na pożyczki i
gwarancje kredytowe udzielone przez
Europejski Bank Inwestycyjny na
działania w państwach trzecich nie może
być uruchamiana w przypadku projektów
związanych z wydobyciem, transportem
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lub wykorzystaniem wszelkiego rodzaju
paliw kopalnych;
Or. en

Poprawka 44
Jonás Fernández
w imieniu grupy S&D
Alfred Sant
w imieniu grupy S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang
Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
Projekt opinii

Poprawka
4a.
zwraca uwagę, że nadal brak jest
danych liczbowych dotyczących strat
spowodowanych uchylaniem się od
opodatkowania i unikaniem
opodatkowania; wyraża ubolewanie z
powodu braku wiarygodnych i
bezstronnych danych statystycznych na
temat skali unikania opodatkowania i
uchylania się od opodatkowania;
podkreśla pilną potrzebę zapewnienia
przejrzystych metod o wysokiej jakości
umożliwiających podejmowanie
rzetelnych decyzji w kwestiach
podatkowych; wzywa zatem do utworzenia
unijnego obserwatorium podatkowego,
wyspecjalizowanego i niezależnego
obserwatorium badającego przestępczość
podatkową i finansową w Unii;
Or. en

Poprawka 45
Eugen Jurzyca
w imieniu grupy ECR
Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
AM\1187348PL.docx
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Projekt opinii

Poprawka
4a.
podkreśla znaczenie rozliczalności
i przejrzystości ze strony organów, które
otrzymują finansowanie;
Or. en

Poprawka 46
Jonás Fernández
w imieniu grupy S&D
Alfred Sant
w imieniu grupy S&D
Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma
Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)
Projekt opinii

Poprawka
4b.
uważa, że w budżecie na 2020 r.
należy przeznaczyć więcej środków na
potrzeby przyjmowania uchodźców i
migrantów oraz udzielania im pomocy, w
szczególności na rzecz państw
członkowskich położonych na
południowej lub wschodniej granicy Unii,
oraz tych, które wywiązują się ze swoich
zobowiązań w tym zakresie;
Or. en

Poprawka 47
Markus Ferber
Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
Projekt opinii

Poprawka
5a.
zwraca uwagę, że Europejskie
Urzędy Nadzoru powinny przygotować
odpowiednie przepisy, aby móc szybko
reagować na potencjalne konsekwencje
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twardego brexitu;
Or. en
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