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21.10.2015 A8-0298/48 

Poprawka  48 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia 

Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-

Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 28a. podkreśla potrzebę dodatkowego 

wsparcia dla małych gospodarstw, gdyż to 

dzięki nim na obszarach wiejskich 

utrzymuje się wiele bezpośrednich miejsc 

pracy, a poza tym gospodarstwa te są 

niezbędne do utrzymania zajmowanych 

terenów w odpowiednim stanie; domaga 

się priorytowego podejścia do kwestii 

promowania i reklamowania lokalnych 

rynków i działań w celach informacyjnych 

w związku z ich wkładem w lokalną 

gospodarkę; wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do priorytetowego 

traktowania publicznych strategii 

politycznych, w ramach których eliminuje 

się przyczyny wahań cen produktów 

rolnych, które to zjawisko jest częstsze i 

negatywnie wpływa na dochody rolników; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/49 

Poprawka  49 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier 

Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Miloslav 

Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 31a. odrzuca wszelkie próby 

wykorzystania budżetu Unii do 

finansowania UE o nastawieniu 

militarystycznym i neoliberalnym; 

opowiada się za potrzebą alternatywnego 

programu wspierającego zrównoważony 

rozwój oraz wzmocniony, przyjazny dla 

środowiska popyt wewnętrzny oparty na 

wzroście wynagrodzeń, pełnym 

zatrudnieniu z poszanowaniem praw 

pracowniczych, opiece społecznej, 

eliminacji ubóstwa oraz wykluczenia 

społecznego, a także na większej spójności 

społeczno-gospodarczej; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/50 

Poprawka  50 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 42a. uważa, że budżet Unii może walnie 

przyczynić się do pomocy ludziom 

potrzebującym oraz domaga się odejścia 

od wydatków na cele wojskowe i związane 

z bezpieczeństwem przy jednoczesnym 

przesunięciu odpowiednich środków na 

politykę zagraniczną ukierunkowaną na 

działalność cywilną i związaną z 

rozwojem, aby ograniczyć długofalowe 

wydatki na cele wojskowe; ponownie 

podkreśla swoje stanowisko, zgodnie z 

którym środki zapisane w tym dziale 

należy przeznaczać na pokojową politykę 

zagraniczną o charakterze cywilnym, 

dzięki której Unia zrealizuje swoje 

zobowiązania na rzecz eliminacji ubóstwa, 

zrównoważonego rozwoju, milenijnych 

celów rozwoju, kontroli zbrojeń, systemu 

ustanowionego na mocy układu o 

nierozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz 

rozbrojenia jądrowego; zauważa, że 

dowodzi to ogromnej solidarności z 

krajami trzecimi, a jednocześnie podkreśla 

potrzebę przyjęcia kompleksowego 

podejścia opartego na prawach człowieka, 

które połączy migrację z rozwojem i 

zagwarantuje integrację pracowników 
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migrujących, osób ubiegających się o azyl 

i uchodźców; przypomina potrzebę 

wdrożenia dalszych działań w celu 

stymulowania rozwoju endogenicznego, 

aby promować zdrowe i wzajemnie 

korzystne stosunki oraz podstawowe 

wartości europejskie; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/51 

Poprawka  51 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

43. zauważa, że regionalny fundusz 

powierniczy Unii Europejskiej w 

odpowiedzi na kryzys w Syrii oraz 

nadzwyczajny fundusz powierniczy na 

rzecz stabilności i eliminacji 

podstawowych przyczyn nieuregulowanej 

migracji i wysiedleń osób w Afryce 

utworzono, ponieważ budżet unijny nie 

posiada niezbędnej elastyczności i środków 

pozwalających na szybką i kompleksową 

reakcję na kryzys; podkreśla, że w ramach 

przeglądu lub zmiany wieloletnich ram 

finansowych trzeba znaleźć bardziej 

całościowe rozwiązanie kwestii, w jaki 

sposób uczynić wsparcie z budżetu Unii na 

pomoc humanitarną i na rzecz rozwoju 

bardziej skutecznym i łatwiej dostępnym 

oraz jak pomyślnie połączyć je z 

Europejskim Funduszem Rozwoju i 

pomocą dwustronną oferowaną przez 

państwa członkowskie; domaga się, aby 

dodatkowe środki na programy 

realizowane w ramach działu 4 były 

wykorzystane w szczególności do 

zwiększenia finansowania tych dwóch 

funduszy powierniczych, a także 

natychmiastowej pomocy za 

43. zauważa, że regionalny fundusz 

powierniczy Unii Europejskiej w 

odpowiedzi na kryzys w Syrii oraz 

nadzwyczajny fundusz powierniczy na 

rzecz stabilności i eliminacji 

podstawowych przyczyn nieuregulowanej 

migracji i wysiedleń osób w Afryce 

utworzono, ponieważ budżet unijny nie 

posiada niezbędnej elastyczności i środków 

pozwalających na szybką i kompleksową 

reakcję na kryzys; podkreśla, że w ramach 

przeglądu lub zmiany wieloletnich ram 

finansowych trzeba znaleźć bardziej 

całościowe rozwiązanie kwestii, w jaki 

sposób uczynić wsparcie z budżetu Unii na 

pomoc humanitarną i na rzecz rozwoju 

bardziej skutecznym i łatwiej dostępnym 

oraz jak pomyślnie połączyć je z 

Europejskim Funduszem Rozwoju i 

pomocą dwustronną oferowaną przez 

państwa członkowskie; domaga się, aby 

dodatkowe środki na programy 

realizowane w ramach działu 4 były 

wykorzystane w szczególności do 

zwiększenia finansowania tych dwóch 

funduszy powierniczych, a także 

natychmiastowej pomocy za 
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pośrednictwem Wysokiego Komisarza 

Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców 

(UNHCR) oraz Światowego Programu 

Żywnościowego; wzywa poszczególne 

państwa członkowskie do wcielenia słów w 

czyn i niezwłocznego wniesienia 

niezbędnych dodatkowych wkładów w 

celu dostosowania finansowania unijnego 

związanego z funduszami powierniczymi 

oraz zniwelowania braków w finansowaniu 

agencji ONZ; zauważa, że szereg 

projektów finansowanych ewentualnie z 

funduszy powierniczych dodatkowo 

osłabia argument Rady o rzekomym braku 

zdolności absorpcyjnych w dziale 4; 

pośrednictwem Wysokiego Komisarza 

Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców 

(UNHCR) oraz Światowego Programu 

Żywnościowego; ponownie podkreśla 

potrzebę przyjęcia kompleksowego 

podejścia opartego na prawach człowieka, 

które połączy migrację z rozwojem i 

zagwarantuje integrację pracowników 

migrujących, osób ubiegających się o azyl 

i uchodźców, a także będzie stanowić 

nowe zobowiązanie polityczne i budżetowe 

wobec krajów pochodzenia i tranzytu; 

wzywa poszczególne państwa 

członkowskie do wcielenia słów w czyn i 

niezwłocznego wniesienia niezbędnych 

dodatkowych wkładów w celu 

dostosowania finansowania unijnego 

związanego z funduszami powierniczymi 

oraz zniwelowania braków w finansowaniu 

agencji ONZ; zauważa, że szereg 

projektów finansowanych ewentualnie z 

funduszy powierniczych dodatkowo 

osłabia argument Rady o rzekomym braku 

zdolności absorpcyjnych w dziale 4;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/52 

Poprawka  52 

Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 58 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 58a. zaleca instytucjom Unii zadbanie o 

to, aby w zgodzie z najlepszymi kryteriami 

zarządzania i rozliczalności kontrahenci 

przestrzegali przepisów prawa pracy, w 

szczególności podstawowego prawa 

pracowników do negocjacji i 

wypracowania z pracodawcą 

porozumienia w sprawie warunków pracy 

i płac, a wobec tego zaleca również, aby 

instytucje w miarę możliwości korzystały z 

usług linii lotniczych uznających związki 

zawodowe i cieszących się dobrą reputacją 

w kwestii praw pracowniczych; 

Or. en 

 

 


