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19.10.2016 A8-0287/1 

Poprawka  1 

Marco Zanni, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0287/2016 

Jens Geier 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje 

2016/2047(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 – akapit 1 (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 zauważa, że projekty wybrane w ramach 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych (EFIS) nie 

oznaczają nowych inwestycji w 

gospodarkę realną, lecz stanowią raczej 

refinansowanie istniejących projektów, 

które charakteryzują się wątpliwą 

zrównoważonością pod względem 

gospodarczym, społecznym i 

środowiskowym; ponownie wyraża 

przekonanie, że EFIS nie jest właściwym 

instrumentem dla zapewnienia wzrostu 

gospodarczego i rozwoju; uważa w 

związku z tym, że środki na finansowanie 

funduszu gwarancyjnego EFIS mogłyby 

być wykorzystane w lepszy sposób w celu 

zaspokojenia innych pilnych potrzeb i 

priorytetów; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/2 

Poprawka  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0287/2016 

Jens Geier 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje 

2016/2047(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 – akapit 1 (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 zwraca uwagę, że jeśli chodzi o program 

TEN-T, środki nie powinny być 

wykorzystywane do finansowania 

projektów bez prawdziwej wartości 

dodanej i wbrew woli społeczności 

lokalnych na danych obszarach; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/3 

Poprawka  3 

Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela 

Aiuto, David Borrelli, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa 

D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario 

Tamburrano, Marco Zullo, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0287/2016 

Jens Geier 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje 

2016/2047(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 – akapit 1 (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 przypomina, że środki na WPR nie 

powinny być wykorzystywane na pokrycie 

wydatków związanych z rozrodem i 

hodowlą byków dla potrzeb działalności 

związanej z walkami byków; wzywa 

Komisję do przedstawienia bez dalszej 

zwłoki niezbędnych zmian 

ustawodawczych w celu realizacji tego 

wniosku, który został już sformułowany w 

budżecie ogólnym Unii Europejskiej na 

rok budżetowy 2016; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/4 

Poprawka  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0287/2016 

Jens Geier 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje 

2016/2047(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

77. ponownie nie zgadza się z 

podejściem Komisji i Rady do kwestii 

obsadzania stanowisk w agencjach i 

wobec tego wprowadza zmiany do 

znacznej liczby planów zatrudnienia; po 

raz kolejny podkreśla, że każda agencja 

powinna zredukować liczbę stanowisk o 5 

% w ciągu pięciu lat, zgodnie z 

porozumieniem międzyinstytucjonalnym, 

ale też że nowym stanowiskom potrzebnym 

do realizacji dodatkowych zadań 

wynikających ze zmian w polityce i z 

nowych przepisów wprowadzanych od 

2013 r. muszą towarzyszyć dodatkowe 

zasoby oraz że stanowisk tych nie należy 

wliczać do celu, jakim jest redukcja liczby 

pracowników zgodnie z porozumieniem 

międzyinstytucjonalnym; wobec tego 

ponownie podkreśla swój sprzeciw wobec 

koncepcji wspólnej dla agencji puli 

realokacji, ale potwierdza swoją gotowość 

do zwolnienia stanowisk dzięki poprawie 

wydajności w ramach ściślejszej 

współpracy administracyjnej między 

agencjami lub nawet poprzez łączenie 

agencji w odpowiednich przypadkach, a 

także w drodze łączenia pewnych funkcji z 

Komisją lub inną agencją; 

77. z zadowoleniem przyjmuje 

koncepcję wspólnej dla agencji puli 

związanej z przeniesieniem pracowników 

oraz zachęca do korzystania z niej zawsze, 

kiedy będzie to możliwe; po raz kolejny 

podkreśla, że każda agencja powinna 

zredukować liczbę stanowisk o 5 % w 

ciągu pięciu lat, zgodnie z porozumieniem 

międzyinstytucjonalnym; potwierdza 

swoją gotowość do ograniczenia liczby 

stanowisk dzięki poprawie wydajności w 

ramach ściślejszej współpracy 

administracyjnej między agencjami lub 

nawet przeanalizowania możliwości 

łączenia agencji w odpowiednich 

przypadkach, a także w drodze łączenia 

pewnych funkcji z Komisją lub inną 

agencją; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/5 

Poprawka  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0287/2016 

Jens Geier 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje 

2016/2047(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 88 – akapit 1 (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 wyraża ubolewanie z powodu propozycji, 

by zinternalizować usługi kierowców, co 

będzie się wiązało z dalszymi dodatkowymi 

kosztami; uważa, że aby zmniejszyć 

wydatki należy świadczyć usługi 

transportowe tylko między lotniskiem lub 

stacją kolejową a miejscem pracy, a w 

pierwszej kolejności należy wykorzystywać 

mikrobusy i autobusy kursujące w 

określonych godzinach; podkreśla 

ogromne korzyści gospodarcze, społeczne 

i środowiskowe płynące z nowego 

połączenia kolejowego z lotniska w 

Brukseli do dworca Bruksela–Gare du 

Luxembourg;  uważa, że wszystkie inne 

podróże powinny być załatwiane 

prywatnie przez posłów; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/6 

Poprawka  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0287/2016 

Jens Geier 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje 

2016/2047(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 89 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

89. zatwierdza zmiany w swoim planie 

zatrudnienia i odpowiednie środki 

budżetowe w celu zaspokojenia 
dodatkowych potrzeb grup politycznych; 

dokonuje pełnej rekompensaty tych 

podwyżek przez obniżenie środków w 

rezerwie na nieprzewidziane wydatki i w 

linii budżetowej dotyczącej 

zagospodarowania pomieszczeń 

służbowych; 

89. ubolewa nad wzrostem wydatków 

związanych z kosztami pomocy 

parlamentarnej oraz dodatkowymi 

wnioskami grup politycznych; uważa, że 

wsparcie dla posłów w związku z 

prowadzeniem przez nich działalności 

parlamentarnej jest już odpowiednie; 

zwraca się ponadto o obniżenie 

wynagrodzeń posłów do Parlamentu 

Europejskiego oraz przysługujących im 

diet i kosztów podróży; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/7 

Poprawka  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0287/2016 

Jens Geier 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje 

2016/2047(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 90 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

90. przypomina o swojej decyzji 

politycznej dotyczącej zwolnienia grup 

politycznych z obowiązku realizacji celu 

redukcji personelu o 5 %, jak podkreślił w 

swoich rezolucjach w sprawie budżetu na 

rok 201412, 201513 i 201614; 

90. uważa, że cel zakładający 5-

procentową redukcję zatrudnienia 

powinien obejmować również ogólną 

liczbę pracowników grup politycznych; 

_________________  

14 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0376.  

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/8 

Poprawka  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0287/2016 

Jens Geier 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje 

2016/2047(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 92 – akapit 1 (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 ubolewa z powodu podniesienia środków 

publicznych na europejskie partie 

polityczne (z 10 339 866 EUR w 2008 r. do 

31 905 000 EUR w 2017 r.) oraz 

europejskie fundacje polityczne (z 

4 268 630 EUR w 2008 r. do 19 000 000 

EUR w 2017 r.); 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/9 

Poprawka  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0287/2016 

Jens Geier 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje 

2016/2047(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 94 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

94. utrzymuje w swoim planie 

zatrudnienia na 2017 r. 35 nowych 

stanowisk, o które wnioskuje się w PBK 

3/2016 z myślą o wzmocnieniu 

bezpieczeństwa instytucji; nie uwzględnia 

tych stanowisk w realizacji celu redukcji 

personelu o 5 %, jako że odpowiadają one 

nowej działalności w Parlamencie; 

skreśla się 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/10 

Poprawka  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0287/2016 

Jens Geier 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje 

2016/2047(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 108 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

108. przywraca dwanaście stanowisk 

oraz powiązane środki zmniejszone przez 

Komisję w PB zgodnie z wyżej 

wymienionym porozumieniem o 

współpracy, co odzwierciedla rzeczywistą 

liczbę stanowisk przeniesionych z 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego do Parlamentu; 

108. zwraca się o dokonanie 

radykalnego przeglądu roli Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, a w 

konsekwencji o obniżenie przyznawanych 

mu środków; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/11 

Poprawka  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0287/2016 

Jens Geier 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje 

2016/2047(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 110 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

110. przywraca osiem stanowisk oraz 

powiązane środki zmniejszone przez 

Komisję w PB zgodnie z wyżej 

wymienionym porozumieniem o 

współpracy, co odzwierciedla rzeczywistą 

liczbę stanowisk przeniesionych z 
Komitetu Regionów do Parlamentu; 

110. zwraca się o dokonanie 

radykalnego przeglądu roli Komitetu 

Regionów, a w konsekwencji o obniżenie 

przyznawanych mu środków; 

Or. en 

 


