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Poprawka 1
Marco Valli, Marco Zanni

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że w rocznej analizie
wzrostu gospodarczego, przedstawionej
przez Komisję dnia 28 listopada 2014 r.,
określono trzy priorytety na 2015 r. –
skoordynowane działania stymulujące 
wzrost inwestycji prywatnych, odnowione 
zobowiązanie na rzecz reform 
strukturalnych oraz dążenie do 
odpowiedzialności budżetowej – i po raz 
pierwszy położono nacisk na wkład 
budżetu europejskiego w realizację tych 
celów;

A. mając na uwadze, że roczna analiza
wzrostu gospodarczego, przedstawiona
przez Komisję dnia 28 listopada 2014 r.
idzie nadal w kierunku, który dotychczas 
okazał się całkowicie nieskuteczny, 
poprzez określenie jako priorytetów 
konsolidacji fiskalnej, potrzeby reform 
strukturalnych oraz przyciągnięcia w 
pierwszej kolejności inwestycji 
prywatnych;

Or. it

Poprawka 2
Marco Valli, Marco Zanni

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że poprzedni semestr 
obfitował w działania budżetowe na rzecz 
realizacji celów wyznaczonych w rocznej 
analizie wzrostu gospodarczego, a 
działania te obejmowały przyjęcie
rozporządzenia ustanawiającego 
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 
Strategicznych, uruchomienie programów 
operacyjnych dotyczących Funduszu 
Spójności, przeniesienie
niewykorzystanych w 2014 r. środków na 
zobowiązania z okresu 2007–2013 na lata 
2015, 2016 i 2017 oraz zwiększenie
płatności zaliczkowych dla Europejskiej 

B. mając na uwadze, że w związku z 
przyjęciem rozporządzenia 
ustanawiającego Europejski Fundusz na 
rzecz Inwestycji Strategicznych,
uruchomieniem programów operacyjnych 
dotyczących Funduszu Spójności,
przeniesieniem niewykorzystanych w 
2014 r. środków na zobowiązania z okresu 
2007–2013 na lata 2015, 2016 i 2017 oraz
zwiększeniem płatności zaliczkowych dla 
Europejskiej Inicjatywy na rzecz 
młodzieży, w poprzednim semestrze miało 
miejsce wiele zmian w budżecie, które 
mogą wywołać również negatywne skutki 
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Inicjatywy na rzecz młodzieży; w nadchodzących miesiącach;

Or. it

Poprawka 3
Jean-Paul Denanot

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że udowodniono w 
ten sposób wartość dodaną budżetu 
europejskiego, lecz także ukazano 
ograniczony zakres europejskiej 
działalności politycznej wynikający z 
budżetu, który nie jest zasilany 
prawdziwymi zasobami własnymi,
pozostaje na poziomie poniżej 1% PKB i 
jest ograniczony siedmioletnimi ramami;

C. mając na uwadze, że udowodniono w 
ten sposób wartość dodaną budżetu 
europejskiego, lecz także ukazano 
ograniczony zakres europejskiej 
działalności politycznej wynikający z 
budżetu, który nie jest zasilany 
prawdziwymi zasobami własnymi, 
pozostaje na poziomie poniżej 1% PKB i 
jest ograniczony siedmioletnimi ramami, i 
jest on zdecydowanie zbyt niski, aby móc 
wypełnić zobowiązania Unii w zakresie 
kryzysów rolniczych, kwestii migracji, 
wsparcia badań naukowych, rozwoju 
gospodarczego i pogłębiania społecznej 
Europy;

Or. fr

Poprawka 4
Marco Valli, Marco Zanni

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że udowodniono w 
ten sposób wartość dodaną budżetu 
europejskiego, lecz także ukazano 
ograniczony zakres europejskiej 
działalności politycznej wynikający z 
budżetu, który nie jest zasilany 
prawdziwymi zasobami własnymi, 

C. mając na uwadze, że budżet europejski 
powinien tworzyć prawdziwą wartość 
dodaną i skupiać się na priorytetach i 
działaniach, które są rzeczywiście 
skuteczne na poziomie europejskim, przy 
pełnym poszanowaniu zasady 
pomocniczości, 
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pozostaje na poziomie poniżej 1% PKB i 
jest ograniczony siedmioletnimi ramami;

Or. it

Poprawka 5
Richard Ashworth

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że udowodniono w 
ten sposób wartość dodaną budżetu 
europejskiego, lecz także ukazano 
ograniczony zakres europejskiej 
działalności politycznej wynikający z 
budżetu, który nie jest zasilany 
prawdziwymi zasobami własnymi, 
pozostaje na poziomie poniżej 1% PKB i 
jest ograniczony siedmioletnimi ramami;

C. mając na uwadze, że udowodniono w 
ten sposób potencjalną wartość dodaną 
budżetu europejskiego, podkreśla jednak 
niezwykle istotną rolę działań państw 
członkowskich w zakresie wdrażania tych 
działań;

Or. en

Poprawka 6
Isabelle Thomas

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w swoim 
stanowisku w sprawie budżetu na 2016 r. 
zakładającym zmniejszenie środków na 
zobowiązania o 563,6 mln EUR oraz 
środków na płatności o 1,4 mld EUR, 
Rada po raz kolejny nie docenia 
rzeczywistych potrzeb UE związanych z 
płatnościami wbrew planowi Komisji 
Europejskiej rozliczenia niezapłaconych 
rachunków;

Or. fr



PE567.637v01-00 6/21 AM\1072257PL.doc

PL

Poprawka 7
Richard Ashworth

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawienie sprawozdania pięciu 
przewodniczących zatytułowanego 
„Dokończenie budowy europejskiej unii 
gospodarczej i walutowej”, ale ubolewa, 
że przewidziany harmonogram jego 
wdrażania nie odzwierciedla powagi 
kryzysu greckiego;

skreślony

Or. en

Poprawka 8
Jean-Paul Denanot

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawienie sprawozdania pięciu 
przewodniczących zatytułowanego 
„Dokończenie budowy europejskiej unii 
gospodarczej i walutowej”, ale ubolewa, że 
przewidziany harmonogram jego 
wdrażania nie odzwierciedla powagi 
kryzysu greckiego;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawienie sprawozdania pięciu 
przewodniczących zatytułowanego 
„Dokończenie budowy europejskiej unii 
gospodarczej i walutowej”, ale ubolewa, że 
przewidziany harmonogram jego 
wdrażania nie odzwierciedla powagi 
kryzysu greckiego; z zadowoleniem 
przyjmuje również sprawozdanie P. 
BERES w sprawie przeanalizowania ram 
zarządzania gospodarczego, które 
otrzymało zgodę Parlamentu;

Or. fr
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Poprawka 9
Daniele Viotti

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawienie sprawozdania pięciu 
przewodniczących zatytułowanego 
„Dokończenie budowy europejskiej unii 
gospodarczej i walutowej”, ale ubolewa, że 
przewidziany harmonogram jego 
wdrażania nie odzwierciedla powagi 
kryzysu greckiego;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawienie sprawozdania pięciu 
przewodniczących zatytułowanego 
„Dokończenie budowy europejskiej unii 
gospodarczej i walutowej”, ale ubolewa, że 
przewidziany harmonogram zakłada zbyt 
powolne wdrażanie oraz nie odzwierciedla 
wywołanej kryzysem w Grecji 
konieczności reform;

Or. en

Poprawka 10
Marco Valli, Marco Zanni

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawienie sprawozdania pięciu 
przewodniczących zatytułowanego 
„Dokończenie budowy europejskiej unii 
gospodarczej i walutowej”, ale ubolewa, że 
przewidziany harmonogram jego 
wdrażania nie odzwierciedla powagi
kryzysu greckiego;

1. uważa, że sprawozdanie pięciu 
przewodniczących zatytułowane 
„Dokończenie budowy europejskiej unii 
gospodarczej i walutowej” zmierza w 
kierunku przeciwnym do potrzebnego,
który powinien umożliwiać większą 
swobodę działania państwom 
członkowskim, poprzez zwalczanie 
asymetrii spowodowanych wspólną walutą 
i absurdalnymi przepisami podatkowymi, 
które uniemożliwiają ożywienie 
gospodarcze i wyjście z kryzysu;

Or. it

Poprawka 11
Richard Ashworth
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że roczny cykl służący 
koordynacji polityki gospodarczej i 
budżetowej wiąże się z odpowiedzialnością 
Komisji Budżetowej za monitorowanie 
wdrażania budżetu UE; uważa, że 
europejski semestr jest kolejnym środkiem 
zaostrzania dyscypliny budżetowej jeśli 
chodzi o wydatki UE;

Or. en

Poprawka 12
Marco Valli, Marco Zanni

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje środki 
przedsięwzięte w celu uproszczenia i 
umocnienia europejskiego semestru: 
skoncentrowanie się na priorytetach, 
mniej dokumentów, a więcej czasu na 
dyskusje, większy wymiar polityczny i 
szerszy udział władz krajowych;

2. uważa, że zmiany wprowadzone w
zakresie działania semestru europejskiego 
przynoszą poprawę, lecz są dalekie od 
uczynienia tego instrumentu przydatnym i 
zrównoważonym, ponieważ u jego 
podstawy tkwi europejskie zarządzanie 
gospodarcze, które absolutnie wymaga 
przeglądu;

Or. it

Poprawka 13
Jean-Paul Denanot

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 3. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
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dotyczące umocnienia kontroli 
parlamentarnej, zwłaszcza sugestię 
mówiącą o dostosowaniu struktur 
Parlamentu Europejskiego do 
specyficznego charakteru wspólnej waluty;

dotyczące umocnienia kontroli 
parlamentarnej, zwłaszcza sugestię 
mówiącą o dostosowaniu struktur 
Parlamentu Europejskiego do 
specyficznego charakteru wspólnej waluty, 
co jest niezbędne dla stworzenia unii 
gospodarczej i walutowej z prawdziwego 
zdarzenia;

Or. fr

Poprawka 14
Marco Valli, Marco Zanni

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
dotyczące umocnienia kontroli 
parlamentarnej, zwłaszcza sugestię 
mówiącą o dostosowaniu struktur 
Parlamentu Europejskiego do 
specyficznego charakteru wspólnej 
waluty;

3. w każdym razie z zadowoleniem 
przyjmuje propozycje dotyczące 
umocnienia kontroli parlamentarnej, 
ponieważ jest to jedyny organ Unii, który 
jest prawomocnie wybrany i który jest 
pełnoprawnym przedstawicielem 
obywateli europejskich;

Or. it

Poprawka 15
Richard Ashworth

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
dotyczące umocnienia kontroli 
parlamentarnej, zwłaszcza sugestię 
mówiącą o dostosowaniu struktur 
Parlamentu Europejskiego do 
specyficznego charakteru wspólnej 
waluty;

3. zwraca uwagę na wniosek dotyczący 
zwiększenia funkcji kontrolnej zarówno 
Parlamentu Europejskiego, przed 
publikacją rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego, jak i bardziej ogólnie 
parlamentów narodowych w związku z 
europejskim semestrem;
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Or. en

Poprawka 16
Richard Ashworth

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę to, co Komisja rozumie 
przez kluczową rolę, jaką odgrywają 
władze krajowe i regionalne we 
wspieraniu niezbędnych reform 
strukturalnych, wywiązywaniu się z 
odpowiedzialności budżetowej i 
stymulowaniu inwestycji w celu 
wspierania wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia. 

Or. en

Poprawka 17
Richard Ashworth

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. pozytywnie odbiera apel o włączenie do 
prawa pierwotnego Unii instrumentów 
międzyrządowych, takich jak traktat o 
stabilności, koordynacji i zarządzaniu 
oraz Europejski Mechanizm Stabilności, 
co pozwoliłoby położyć kres deficytowi 
legitymacji demokratycznej;

skreślony

Or. en

Poprawka 18
Marco Valli, Marco Zanni
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. pozytywnie odbiera apel o włączenie do 
prawa pierwotnego Unii instrumentów 
międzyrządowych, takich jak traktat o 
stabilności, koordynacji i zarządzaniu oraz 
Europejski Mechanizm Stabilności, co 
pozwoliłoby położyć kres deficytowi 
legitymacji demokratycznej;

4. uważa, że traktat o stabilności, 
koordynacji i zarządzaniu oraz Europejski 
Mechanizm Stabilności (Fiscal Compact) 
są nielegalne, ponieważ są ewidentnie 
sprzeczne z prawem pierwotnym Unii: 
podkreśla, że jego przyjęcie powinno 
odbyć się zgodnie ze standardowymi 
procedurami dotyczącymi zmian traktatów 
(art. 48 TUE) i sprzeciwia się wszelkim 
środkom mającym na celu sztuczne 
obejście tej jedynej możliwej opcji;

Or. it

Poprawka 19
Ivan Štefanec

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę zastosowania 
wszystkich istniejących postanowień paktu 
stabilności i wzrostu, aby osiągnąć 
stabilność publicznych finansów. zwraca 
uwage na możliwość nałożenia kar 
finansowych w przypadku 
nieprzestrzegania tych zasad.

Or. en

Poprawka 20
Richard Ashworth

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane tematy do dyskusji nad 
mechanizmem stabilizacji budżetowej dla 
strefy euro, co zarysowuje kontury skarbu 
europejskiego; zwraca uwagę, że 
publikacja białej księgi na ten temat, 
zapowiedziana na wiosnę 2017 r., zbiega 
się z przeglądem śródokresowym WRF; w 
związku z tym przypomina o swoim 
wymogu, zgodnie z którym taki dodatkowy 
rodzaj finansowania lub taki dodatkowy 
instrument muszą całkowicie podlegać 
kontroli budżetowej Parlamentu i być 
finansowane poza pułapami WRF na 
okres 2014–2020; ponownie podkreśla 
również wagę, jaką przywiązuje do 
wprowadzenia nowego systemu zasobów 
własnych, który powinien doprowadzić do 
prawdziwej reformy finansowania Unii 
bez zwiększania obciążeń podatkowych 
dla obywateli;

skreślony

Or. en

Poprawka 21
Jean-Paul Denanot

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane tematy do dyskusji nad 
mechanizmem stabilizacji budżetowej dla 
strefy euro, co zarysowuje kontury skarbu 
europejskiego; zwraca uwagę, że 
publikacja białej księgi na ten temat, 
zapowiedziana na wiosnę 2017 r., zbiega 
się z przeglądem śródokresowym WRF; w 
związku z tym przypomina o swoim 
wymogu, zgodnie z którym taki dodatkowy 
rodzaj finansowania lub taki dodatkowy 
instrument muszą całkowicie podlegać 

5. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane tematy do dyskusji nad 
mechanizmem stabilizacji budżetowej dla 
strefy euro, co zarysowuje kontury skarbu 
europejskiego; zwraca uwagę, że 
publikacja białej księgi na ten temat, 
zapowiedziana na wiosnę 2017 r., zbiega 
się z przeglądem śródokresowym WRF; w 
związku z tym przypomina o swoim 
wymogu, zgodnie z którym taki dodatkowy
rodzaj finansowania lub taki dodatkowy 
instrument muszą całkowicie podlegać 
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kontroli budżetowej Parlamentu i być 
finansowane poza pułapami WRF na okres 
2014–2020; ponownie podkreśla również 
wagę, jaką przywiązuje do wprowadzenia 
nowego systemu zasobów własnych, który 
powinien doprowadzić do prawdziwej 
reformy finansowania Unii bez 
zwiększania obciążeń podatkowych dla 
obywateli;

kontroli budżetowej Parlamentu i być 
finansowane poza pułapami WRF na okres 
2014–2020; ponownie podkreśla również 
wagę, jaką przywiązuje do wprowadzenia 
nowego systemu zasobów własnych, który 
powinien doprowadzić do prawdziwej 
reformy finansowania Unii bez 
zwiększania obciążeń podatkowych dla 
obywateli, z wykorzystaniem innych 
zasobów, takich jak dochód z globalnego 
podatku od transakcji finansowych, 
podatku środowiskowego, lecz również z 
podatku społecznego, pamiętając o 
konieczności walki z oszustwami 
podatkowymi;

Or. fr

Poprawka 22
Daniele Viotti

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane tematy do dyskusji nad 
mechanizmem stabilizacji budżetowej dla 
strefy euro, co zarysowuje kontury skarbu 
europejskiego; zwraca uwagę, że 
publikacja białej księgi na ten temat, 
zapowiedziana na wiosnę 2017 r., zbiega 
się z przeglądem śródokresowym WRF; w 
związku z tym przypomina o swoim 
wymogu, zgodnie z którym taki dodatkowy 
rodzaj finansowania lub taki dodatkowy 
instrument muszą całkowicie podlegać 
kontroli budżetowej Parlamentu i być 
finansowane poza pułapami WRF na okres 
2014–2020; ponownie podkreśla również 
wagę, jaką przywiązuje do wprowadzenia 
nowego systemu zasobów własnych, który 
powinien doprowadzić do prawdziwej 
reformy finansowania Unii bez 
zwiększania obciążeń podatkowych dla 

5. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane tematy do dyskusji nad 
mechanizmem stabilizacji budżetowej dla 
strefy euro, co zarysowuje kontury skarbu 
europejskiego; zwraca uwagę, że 
publikacja białej księgi na ten temat, 
zapowiedziana na wiosnę 2017 r., zbiega 
się z przeglądem śródokresowym WRF; w 
związku z tym przypomina o swoim 
wymogu, zgodnie z którym taki dodatkowy 
rodzaj finansowania lub taki dodatkowy 
instrument muszą całkowicie podlegać 
kontroli budżetowej Parlamentu i być 
finansowane poza pułapami WRF na okres 
2014–2020;
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obywateli;

Or. en

Poprawka 23
Marco Valli, Marco Zanni

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane tematy do dyskusji nad 
mechanizmem stabilizacji budżetowej dla 
strefy euro, co zarysowuje kontury skarbu 
europejskiego; zwraca uwagę, że 
publikacja białej księgi na ten temat, 
zapowiedziana na wiosnę 2017 r., zbiega 
się z przeglądem śródokresowym WRF; w 
związku z tym przypomina o swoim 
wymogu, zgodnie z którym taki dodatkowy 
rodzaj finansowania lub taki dodatkowy 
instrument muszą całkowicie podlegać 
kontroli budżetowej Parlamentu i być 
finansowane poza pułapami WRF na 
okres 2014–2020; ponownie podkreśla
również wagę, jaką przywiązuje do 
wprowadzenia nowego systemu zasobów 
własnych, który powinien doprowadzić do
prawdziwej reformy finansowania Unii bez 
zwiększania obciążeń podatkowych dla 
obywateli;

5. jest przeciwny stworzeniu mechanizmu
stabilizacji budżetowej dla strefy euro,
który zarysowuje kontury skarbu 
europejskiego, w momencie gdy oczywista 
jest niemożność utrzymania wspólnej 
monety ze strony niektórych państw 
należących do strefy euro; ponownie 
podkreśla natomiast znaczenie prawdziwej 
reformy finansowania Unii Europejskiej, 
którą należy jednak bezwzględnie
przeprowadzić bez zwiększania obciążeń 
podatkowych dla obywateli;

Or. it

Poprawka 24
Aldo Patriciello

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 5. z zadowoleniem przyjmuje 
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zaproponowane tematy do dyskusji nad 
mechanizmem stabilizacji budżetowej dla 
strefy euro, co zarysowuje kontury skarbu 
europejskiego; zwraca uwagę, że 
publikacja białej księgi na ten temat, 
zapowiedziana na wiosnę 2017 r., zbiega 
się z przeglądem śródokresowym WRF; w 
związku z tym przypomina o swoim 
wymogu, zgodnie z którym taki dodatkowy 
rodzaj finansowania lub taki dodatkowy 
instrument muszą całkowicie podlegać 
kontroli budżetowej Parlamentu i być 
finansowane poza pułapami WRF na okres 
2014–2020; ponownie podkreśla również 
wagę, jaką przywiązuje do wprowadzenia 
nowego systemu zasobów własnych, który 
powinien doprowadzić do prawdziwej 
reformy finansowania Unii bez 
zwiększania obciążeń podatkowych dla 
obywateli;

zaproponowane tematy do dyskusji nad 
mechanizmem stabilizacji budżetowej dla 
strefy euro, co zarysowuje kontury skarbu 
europejskiego; zwraca uwagę, że 
publikacja białej księgi na ten temat, 
zapowiedziana na wiosnę 2017 r., zbiega 
się z przeglądem śródokresowym WRF; w 
związku z tym przypomina o swoim 
wymogu, zgodnie z którym taki dodatkowy 
rodzaj finansowania lub taki dodatkowy 
instrument muszą całkowicie podlegać 
kontroli budżetowej Parlamentu i być 
finansowane poza pułapami WRF na okres 
2014–2020; ponownie podkreśla również 
wagę, jaką przywiązuje do wprowadzenia 
nowego systemu zasobów własnych, który 
powinien doprowadzić do prawdziwej 
reformy finansowania Unii bez 
zwiększania obciążeń podatkowych dla 
obywateli; opowiada się za większą 
przejrzystością budżetu wspólnotowego i 
łatwiejszym do niego dostępem;

Or. it

Poprawka 25
Daniele Viotti

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. ponownie podkreśla wagę, jaką 
przywiązuje do wprowadzenia nowego 
systemu zasobów własnych, który 
powinien doprowadzić do prawdziwej 
reformy finansowania Unii bez 
zwiększania obciążeń podatkowych dla 
obywateli oraz tworząc prawdziwe 
połączenia między obywatelami i 
europejskimi władzami.; w tym znaczeniu 
Parlament cieszy się na przyszłą analizę i 
debatę w sprawie propozycji, jakie w 
przyszłym roku wysunie grupa robocza 
wysokiego szczebla ds. zasobów własnych;
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Or. en

Poprawka 26
Ivan Štefanec

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że niedobory płatności, w 
dużej mierze spowodowane 
niewystarczającymi pułapami płatności i 
niedofinansowaniem budżetu pozostają 
wysokie w 2015 r.; obawia się, że nadal 
będzie to zagrażać właściwemu wdrożeniu 
nowych programów na mocy WRF 2014–
2020 oraz niekorzystnie odbijać się na 
beneficjentach, zwłaszcza na władzach 
lokalnych, regionalnych i krajowych, 
które borykają się z ograniczeniami 
gospodarczymi i społecznymi;

Or. en

Poprawka 27
Marco Valli, Marco Zanni

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
rozporządzenia ustanawiającego 
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 
Strategicznych i podkreśla rolę odgrywaną 
przez Parlament w celu zminimalizowania 
przegrupowania środków z programu 
„Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc 
Europę”;

6. ubolewa nad faktem, że przyjęcie 
rozporządzenia ustanawiającego 
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 
Strategicznych może wywrzeć negatywny 
wpływ na program „Horyzont 2020” i na 
instrument „Łącząc Europę”, które to 
programy zostały uznane za priorytetowe 
przez Komisję, państwa członkowskie i 
Parlament Europejski;

Or. it
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Poprawka 28
Richard Ashworth

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
rozporządzenia ustanawiającego 
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 
Strategicznych i podkreśla rolę odgrywaną 
przez Parlament w celu zminimalizowania 
przegrupowania środków z programu 
„Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc 
Europę”;

6. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
rozporządzenia ustanawiającego 
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 
Strategicznych, jako sposobu na 
pobudzenie prywatnych inwestycji, i 
podkreśla rolę odgrywaną przez Parlament 
w celu zminimalizowania przegrupowania 
środków z programu „Horyzont 2020” i 
instrumentu „Łącząc Europę”;

Or. en

Poprawka 29
Isabelle Thomas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
rozporządzenia ustanawiającego 
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 
Strategicznych i podkreśla rolę odgrywaną 
przez Parlament w celu zminimalizowania 
przegrupowania środków z programu 
„Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc 
Europę”;

6. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
rozporządzenia ustanawiającego 
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 
Strategicznych i podkreśla rolę odgrywaną 
przez Parlament w celu zminimalizowania 
przegrupowania środków z programu 
„Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc 
Europę”; przypomina o swoim 
zobowiązaniu do zmniejszenia cięć w 
ramach rocznej procedury budżetowej;

Or. fr

Poprawka 30
Richard Ashworth
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Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że Europejski Fundusz na 
rzecz Inwestycji Strategicznych dopiero 
zaczął finansować projekty, zatem na 
później pozostawia ocenę skuteczności 
tych inwestycji;

Or. en

Poprawka 31
Richard Ashworth

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. z zadowoleniem przyjmuje składki 
państw członkowskich na rzecz planu 
inwestycyjnego dla Europy;

Or. en

Poprawka 32
Aldo Patriciello

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że powodzenie tego planu 
inwestycyjnego ma kluczowe znaczenie, w 
związku z czym podejmie się bardzo 
uważnego monitorowania jego wdrażania, 
zwłaszcza aby zapobiec wszelkiej
dekonsolidacji wydatków inwestycyjnych, 
jak i długowi publicznemu.

7. uważa, że powodzenie tego planu 
inwestycyjnego ma kluczowe znaczenie, w 
związku z czym podejmie się bardzo 
uważnego monitorowania jego wdrażania, 
zwłaszcza aby zapobiec wszelkiej
konsolidacji wydatków inwestycyjnych, 
jak i długu publicznego, a także 
ewentualnym przeszkodom w jego 
wdrażaniu, spowodowanym wewnętrzną 
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biurokracją w poszczególnych państwach 
członkowskich.

Or. it

Poprawka 33
Marco Valli, Marco Zanni

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że powodzenie tego planu 
inwestycyjnego ma kluczowe znaczenie, w
związku z czym podejmie się bardzo 
uważnego monitorowania jego wdrażania, 
zwłaszcza aby zapobiec wszelkiej 
dekonsolidacji wydatków inwestycyjnych, 
jak i długowi publicznemu.

7. uważa, że plan inwestycyjny Komisji 
Europejskiej, oparty przede wszystkim na 
przyciągnięciu inwestycji prywatnych, nie 
może rozwiązać obecnej sytuacji kryzysu 
gospodarczego i społecznego, w której to 
sytuacji przeciwnie konieczne byłyby 
inwestycje publiczne oraz bezpośrednie 
interwencje państw członkowskich, które 
obecnie nie dysponują konieczną swobodą 
działania, gdyż są ofiarami restrykcyjnych 
przepisów europejskich.

Or. it

Poprawka 34
Isabelle Thomas

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że powodzenie tego planu 
inwestycyjnego ma kluczowe znaczenie, w 
związku z czym podejmie się bardzo 
uważnego monitorowania jego wdrażania, 
zwłaszcza aby zapobiec wszelkiej 
dekonsolidacji wydatków inwestycyjnych, 
jak i długowi publicznemu.

7. uważa, że powodzenie tego planu 
inwestycyjnego ma kluczowe znaczenie, w 
związku z czym podejmie się bardzo 
uważnego monitorowania jego wdrażania.

Or. fr
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Poprawka 35
Daniele Viotti

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że powodzenie tego planu 
inwestycyjnego ma kluczowe znaczenie, w 
związku z czym podejmie się bardzo 
uważnego monitorowania jego wdrażania, 
zwłaszcza aby zapobiec wszelkiej 
dekonsolidacji wydatków inwestycyjnych, 
jak i długowi publicznemu.

7. uważa, że powodzenie tego planu 
inwestycyjnego ma kluczowe znaczenie, w 
związku z czym podejmie się bardzo 
uważnego monitorowania jego wdrażania, 
w szczególności oddziaływania na budżet.

Or. en

Poprawka 36
Richard Ashworth

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uznaje znaczenie odpowiedzialności 
budżetowej w kontekście kryzysu w 
Europie i podkreśla znaczenie 
powściągliwości w przygotowywaniu 
budżetu UE, aby zachować ustalone 
pułapy środków na zobowiązania i 
płatności przewidziane w wieloletnich 
ramach finansowych na lata 2014–2020; 

Or. en

Poprawka 37
Isabelle Thomas

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca uwagę na deficyt w budżecie 
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jest nielegalny Unii, a w konsekwencji 
nieszczerość propozycji Rady w kwestiach 
budżetowych; stwierdza, że Rada robi z 
budżet Unii zmienną dostosowawczą 
budżetów krajowych oraz że taka 
konsolidacja budżetów krajowych 
spowodowana opóźnieniem płatności 
realizatorów projektów jest szkodliwe 
ekonomicznie i finansowo; uważa, że 
tylko wyłączenie składek państw 
członkowskich z obliczania budżetu 
strukturalnego dałoby precyzyjniejszy 
obraz wysiłków finansowych państw 
członkowskich; 

Or. fr


