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4.7.2016 A8-0224/21 

Poprawka  21 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Przygotowanie powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed 

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw C a  (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ca. mając na uwadze, że wynik 

referendum w Zjednoczonym Królestwie 

świadczy o tym, że konieczna jest nowa 

Europa budowana w porozumieniu z 

obywatelami, którzy oczekują konkretnych 

decyzji w kwestiach społecznych takich 

jak zatrudnienie, przejrzystość i opieka 

społeczna oraz sprzeciwiają się polityce 

wyrzeczeń; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/22 

Poprawka  22 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Przygotowanie powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed 

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. uważa, że przegląd WRF w 2016 r. 

powinien uwzględniać szereg poważnych 

kryzysów i nowych inicjatyw politycznych 

– wraz z ich odnośnymi konsekwencjami 

budżetowymi – których nie przewidziano 

w momencie przyjmowania WRF; 

odnotowuje m.in. kryzys migracyjny i 

uchodźczy, sytuacje wyjątkowe poza 

granicami Unii, kwestie związane z 

bezpieczeństwem wewnętrznym, kryzys w 

rolnictwie, finansowanie Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych (EFIS), kryzys w zakresie 

płatności w budżecie UE, utrzymujący się 

wysoki poziom bezrobocia, zwłaszcza 

wśród młodzieży, a także ubóstwo i 

wykluczenie społeczne; ponadto wskazuje 

na niedawne międzynarodowe 

porozumienie w sprawie zmian klimatu i 

rosnącą presję na politykę rozwojową; 

zauważa, że w celu sfinansowania 

dodatkowych palących potrzeb uznano za 

konieczne bezprecedensowe skorzystanie z 

dostępnych w WRF mechanizmów 

elastyczności i instrumentów 

szczególnych, jako że pułapy WRF w 

niektórych działach okazały się zbyt 

ograniczone; jest zdania, że w ciągu 

6. uważa, że przegląd WRF w 2016 r. 

powinien uwzględniać szereg poważnych 

kryzysów i nowych inicjatyw politycznych 

– wraz z ich odnośnymi konsekwencjami 

budżetowymi – których nie przewidziano 

w momencie przyjmowania WRF; 

odnotowuje m.in. kryzys migracyjny i 

uchodźczy, głęboki kryzys finansowy i 

politykę skrajnych wyrzeczeń, sytuacje 

wyjątkowe poza granicami Unii, kwestie 

związane z bezpieczeństwem 

wewnętrznym, kryzys w rolnictwie, 

finansowanie Europejskiego Funduszu na 

rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 

kryzys w zakresie płatności w budżecie 

UE, utrzymujący się wysoki poziom 

bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży, a 

także ubóstwo i wykluczenie społeczne; 

ponadto wskazuje na niedawne 

międzynarodowe porozumienie w sprawie 

zmian klimatu i rosnącą presję na politykę 

rozwojową; zauważa, że w celu 

sfinansowania dodatkowych palących 

potrzeb uznano za konieczne 

bezprecedensowe skorzystanie z 

dostępnych w WRF mechanizmów 

elastyczności i instrumentów 

szczególnych, jako że pułapy WRF w 
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ostatnich dwóch lat możliwości WRF 

zostały zasadniczo wyczerpane; 

niektórych działach okazały się zbyt 

ograniczone; jest zdania, że w ciągu 

ostatnich dwóch lat możliwości WRF 

zostały zasadniczo wyczerpane; 

 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/23 

Poprawka  23 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Younous 

Omarjee, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Przygotowanie powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed 

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. uważa, że przegląd WRF w 2016 r. 

powinien uwzględniać szereg poważnych 

kryzysów i nowych inicjatyw politycznych 

– wraz z ich odnośnymi konsekwencjami 

budżetowymi – których nie przewidziano 

w momencie przyjmowania WRF; 

odnotowuje m.in. kryzys migracyjny i 

uchodźczy, sytuacje wyjątkowe poza 

granicami Unii, kwestie związane z 

bezpieczeństwem wewnętrznym, kryzys w 

rolnictwie, finansowanie Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych (EFIS), kryzys w zakresie 

płatności w budżecie UE, utrzymujący się 

wysoki poziom bezrobocia, zwłaszcza 

wśród młodzieży, a także ubóstwo i 

wykluczenie społeczne; ponadto wskazuje 

na niedawne międzynarodowe 

porozumienie w sprawie zmian klimatu i 

rosnącą presję na politykę rozwojową; 

zauważa, że w celu sfinansowania 

dodatkowych palących potrzeb uznano za 

konieczne bezprecedensowe skorzystanie z 

dostępnych w WRF mechanizmów 

elastyczności i instrumentów 

szczególnych, jako że pułapy WRF w 

niektórych działach okazały się zbyt 

6. uważa, że przegląd WRF w 2016 r. 

powinien uwzględniać szereg poważnych 

kryzysów i nowych inicjatyw politycznych 

– wraz z ich odnośnymi konsekwencjami 

budżetowymi – których nie przewidziano 

w momencie przyjmowania WRF; 

odnotowuje m.in. poważny kryzys 

gospodarczy i finansowy, pogłębiające się 

nierówności w państwach członkowskich i 

regionach oraz między nimi, kryzys 

migracyjny i uchodźczy, sytuacje 

wyjątkowe poza granicami Unii, kwestie 

związane z bezpieczeństwem 

wewnętrznym, kryzys w rolnictwie, 

finansowanie Europejskiego Funduszu na 

rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 

kryzys w zakresie płatności w budżecie 

UE, utrzymujący się wysoki poziom 

bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży, a 

także ubóstwo i wykluczenie społeczne; 

ponadto wskazuje na niedawne 

międzynarodowe porozumienie w sprawie 

zmian klimatu i rosnącą presję na politykę 

rozwojową; zauważa, że w celu 

sfinansowania dodatkowych palących 

potrzeb uznano za konieczne 

bezprecedensowe skorzystanie z 
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ograniczone; jest zdania, że w ciągu 

ostatnich dwóch lat możliwości WRF 

zostały zasadniczo wyczerpane; 

dostępnych w WRF mechanizmów 

elastyczności i instrumentów 

szczególnych, jako że pułapy WRF w 

niektórych działach okazały się zbyt 

ograniczone; jest zdania, że w ciągu 

ostatnich dwóch lat możliwości WRF 

zostały zasadniczo wyczerpane; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/24 

Poprawka  24 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios 

Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 

Barbara Spinelli, Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Przygotowanie powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed 

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla, że budżet UE musi 

odzwierciedlać priorytety polityczne i 

strategiczne polityki UE oraz zapewniać 

równowagę między długoterminowymi 

priorytetami a nowymi wyzwaniami; 

podkreśla w związku z tym kluczową rolę, 

jaką musi odegrać budżet UE w realizacji 

wspólnie uzgodnionej strategii „Europa 

2020”, która stanowi główny cel i 

nadrzędny priorytet; uważa zatem, że 

przegląd WRF powinien objąć analizę 

jakościową tego, czy i w jakim zakresie 

cele ustanowione w tej strategii zostały 

osiągnięte; domaga się, by ocena ta została 

połączona z prognozą pokazującą, czy 

zasoby finansowe przeznaczone na 

wsparcie tej strategii przez pozostały okres 

aktualnych WRF będą wystarczające do jej 

pomyślnej realizacji; 

7. podkreśla, że budżet UE musi 

odzwierciedlać priorytety polityczne i 

strategiczne polityki UE oraz zapewniać 

równowagę między długoterminowymi 

priorytetami a nowymi wyzwaniami; 

podkreśla w związku z tym kluczową rolę, 

jaką musi odegrać budżet UE w realizacji 

wspólnie uzgodnionej strategii „Europa 

2020”, która stanowi główny cel i 

nadrzędny priorytet; uważa zatem, że 

przegląd WRF powinien objąć analizę 

jakościową tego, czy i w jakim zakresie 

cele ustanowione w tej strategii zostały 

osiągnięte; domaga się, by ocena ta została 

połączona z prognozą pokazującą, czy 

zasoby finansowe przeznaczone na 

wsparcie tej strategii przez pozostały okres 

aktualnych WRF będą wystarczające i 

odpowiednio przydzielone, tak aby 

umożliwić jej pomyślną realizację; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/25 

Poprawka  25 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Przygotowanie powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed 

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. podkreśla, że zaangażowano znaczne, 

lecz wciąż niewystarczające środki 

budżetowe na zwalczanie pierwotnych 

przyczyn kryzysu uchodźczego i 

migracyjnego poprzez wzmocnienie 

konkretnych programów UE w ramach 

działu 4; przypomina o podjętych krokach, 

takich jak realokacja środków w kwocie 

170 mln EUR na rzecz działań związanych 

z migracją i uchodźcami w 2015 r., a w 

2016 r. zatwierdzenie dodatkowych 130 

mln EUR w dziale 4 na tego typu działania, 

wraz z przesunięciem 430 mln EUR w 

ramach Instrumentu Pomocy 

Przedakcesyjnej, Instrumentu 

Finansowania Współpracy na rzecz 

Rozwoju i Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa; ponadto przypomina, że w 

celu zajęcia się zewnętrznym wymiarem 

kryzysu migracyjnego i uchodźczego 
Komisja przedstawiła rozmaite dodatkowe 

wnioski mające wpływ na unijny budżet, 

takie jak wniosek dotyczący ustanowienia 

unijnych funduszy powierniczych (fundusz 

„Madad” i kryzysowy fundusz powierniczy 

UE dla Afryki, których szacowany 

wstępny wpływ na budżet wynosi, 

odpowiednio, 570 mln EUR i 405 mln 

EUR), a także wniosek dotyczący 

Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w 

12. podkreśla, że przeznaczono znaczne, 

lecz wciąż niewystarczające środki 

budżetowe na zażegnanie kryzysu 

uchodźczego i migracyjnego przez 

wzmocnienie konkretnych programów UE 

w ramach działu 4; przypomina o 

podjętych krokach, takich jak realokacja 

środków w kwocie 170 mln EUR na rzecz 

działań związanych z migracją i 

uchodźcami w 2015 r., a w 2016 r. 

zatwierdzenie dodatkowych 130 mln EUR 

w dziale 4 na tego typu działania, wraz z 

przesunięciem 430 mln EUR w ramach 

Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej, 

Instrumentu Finansowania Współpracy na 

rzecz Rozwoju i Europejskiego 

Instrumentu Sąsiedztwa; zauważa również, 

że Komisja przedstawiła rozmaite 

dodatkowe wnioski mające wpływ na 

unijny budżet, takie jak wniosek dotyczący 

ustanowienia unijnych funduszy 

powierniczych (fundusz „Madad” i 

kryzysowy fundusz powierniczy UE dla 

Afryki, których szacowany wstępny wpływ 

na budżet wynosi, odpowiednio, 570 mln 

EUR i 405 mln EUR), a także wniosek 

dotyczący Instrumentu Pomocy dla 

Uchodźców w Turcji, na którego 

finansowanie przeznaczono z budżetu UE 

kwotę 1 mld EUR, nie licząc możliwego 
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Turcji, na którego finansowanie 

przeznaczono z budżetu UE kwotę 1 mld 

EUR, nie licząc możliwego dodatkowego 

finansowania; podkreśla, że dalsza presja 

na unijny budżet wyniknie z innych 

planowanych działań zapowiadanych przez 

Komisję, takich jak zobowiązania 

londyńskie, lub z wydarzeń takich jak 

szczyt UE–Turcja, który odbył się w dniu 

18 marca 2016 r.; podkreśla, że dodatkowe 

spodziewane środki budżetowe powinny 

umożliwiać też integrację migrantów 

znajdujących się w najbardziej 

niekorzystnej sytuacji – zwłaszcza kobiet, 

dzieci oraz osób LGBTI, jest jednak 

zaniepokojony tym, że z uwagi na ogromną 

wagę problemów stojących przed UE 

konieczne będą dalsze działania; 

dodatkowego finansowania; podkreśla, że 

dalsza presja na unijny budżet wyniknie z 

innych planowanych działań 

zapowiadanych przez Komisję, takich jak 

zobowiązania londyńskie, lub z wydarzeń 

takich jak szczyt UE–Turcja, który odbył 

się w dniu 18 marca 2016 r.; podkreśla, że 

dodatkowe spodziewane środki budżetowe 

powinny umożliwiać też integrację 

migrantów znajdujących się w najbardziej 

niekorzystnej sytuacji – zwłaszcza kobiet, 

dzieci oraz osób LGBTI, jest jednak 

zaniepokojony tym, że z uwagi na ogromną 

wagę problemów stojących przed UE 

konieczne będą dalsze działania; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/26 

Poprawka  26 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Stefan Eck 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Przygotowanie powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed 

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. stwierdza, że skali kryzysu 

migracyjnego i uchodźczego oraz skutków 

finansowych środków przyjętych przez 

Komisję w celu rozwiązania tego problemu 

nie można było przewidzieć w momencie 

finalizowania WRF na lata 2014–2020; 

kładzie nacisk na fakt, że z racji braku 

wystarczających zasobów UE musiała w 

trybie ad hoc utworzyć instrumenty 

pomocnicze, finansowane wspólnie przez 

państwa członkowskie, z budżetu UE oraz 

środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju, a mianowicie unijne fundusze 

powiernicze (fundusz „Madad” i 

kryzysowy fundusz powierniczy UE dla 

Afryki) i Instrument Pomocy dla 

Uchodźców w Turcji; przypomina, że brak 

ogólnej strategii budżetowej służącej 

zażegnaniu kryzysu migracyjnego i 

uchodźczego poskutkował tym, że 

Parlament został odsunięty na bok w 

odniesieniu do decyzji w sprawie 

wykorzystania środków budżetowych UE; 

podkreśla, że mnożenie takich 

instrumentów stwarza problem 

rozliczalności i kontroli demokratycznej w 

UE, który należy rozwiązać; ubolewa 

ponadto nad faktem, że państwom 

członkowskim nie udało się jak dotąd 

13. stwierdza, że skali kryzysu 

migracyjnego i uchodźczego oraz skutków 

finansowych środków przyjętych przez 

Komisję w celu rozwiązania tego problemu 

nie można było przewidzieć w momencie 

finalizowania WRF na lata 2014–2020; 

kładzie nacisk na fakt, że z racji braku 

wystarczających zasobów UE musiała w 

trybie ad hoc utworzyć instrumenty 

pomocnicze, finansowane wspólnie przez 

państwa członkowskie, z budżetu UE oraz 

środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju, a mianowicie unijne fundusze 

powiernicze (fundusz „Madad” i 

kryzysowy fundusz powierniczy UE dla 

Afryki) i Instrument Pomocy dla 

Uchodźców w Turcji; przypomina, że brak 

ogólnej strategii budżetowej służącej 

zażegnaniu kryzysu migracyjnego i 

uchodźczego poskutkował tym, że 

Parlament został odsunięty na bok w 

odniesieniu do decyzji w sprawie 

wykorzystania środków budżetowych UE; 

podkreśla, że mnożenie takich 

instrumentów stwarza problem 

rozliczalności i kontroli demokratycznej w 

UE, który należy rozwiązać; ubolewa 

ponadto nad faktem, że państwom 

członkowskim nie udało się jak dotąd 
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wnieść spodziewanych wkładów na rzecz 

funduszy powierniczych, podważając tym 

samym ich skuteczność; ponownie wzywa 

państwa członkowskie do 

natychmiastowego wywiązania się ze 

spoczywających na nich zobowiązań i 

odpowiedzialności; 

wnieść spodziewanych wkładów na rzecz 

funduszy powierniczych, podważając tym 

samym ich skuteczność; ponownie wzywa 

państwa członkowskie do 

natychmiastowego wywiązania się ze 

spoczywających na nich zobowiązań i 

odpowiedzialności; wzywa Komisję i Radę 

do utworzenia klauzuli dotyczącej 

imigracji, zgodnie z którą wydatki 

ponoszone przez państwa członkowskie w 

związku z zarządzaniem przepływami 

migracyjnymi oraz z przyjmowaniem i 

integracją migrantów i uchodźców można 

by wyłączyć z wyliczeń dotyczących 

nadmiernego deficytu; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/27 

Poprawka  27 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine 

Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Przygotowanie powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed 

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. przypomina, że od czasu 

ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego 

i finansowego UE odczuwa skutki niskiego 

i niewystarczającego poziomu inwestycji; 

zauważa w szczególności, że w 2014 r. 

całkowite inwestycje były o 15% poniżej 

poziomu z 2007 r., co odpowiada spadkowi 

inwestycji o 430 mld EUR; jest zdania, że 

niskie inwestycje spowalniają ożywienie 

gospodarcze i mają bezpośrednie 

konsekwencje dla wzrostu gospodarczego, 

zatrudnienia i konkurencyjności; 

14. przypomina, że od czasu 

ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego 

i finansowego UE odczuwa skutki 

niskiego, nierównego i niewystarczającego 

poziomu inwestycji; zauważa w 

szczególności, że w 2014 r. całkowite 

inwestycje były o 15 % poniżej poziomu z 

2007 r., co odpowiada spadkowi inwestycji 

o 430 mld EUR, oraz że spadek inwestycji 

w państwach pogrążonych w kryzysie 

gospodarczym przekroczył 25 %; jest 

zdania, że niskie i nierówne inwestycje 

spowalniają ożywienie gospodarcze i mają 

bezpośrednie konsekwencje dla wzrostu 

gospodarczego, zatrudnienia, spójności 

społecznej i konkurencyjności; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/28 

Poprawka  28 

Younous Omarjee, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Przygotowanie powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed 

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. przypomina, że od czasu 

ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego 

i finansowego UE odczuwa skutki niskiego 

i niewystarczającego poziomu inwestycji; 

zauważa w szczególności, że w 2014 r. 

całkowite inwestycje były o 15% poniżej 

poziomu z 2007 r., co odpowiada spadkowi 

inwestycji o 430 mld EUR; jest zdania, że 

niskie inwestycje spowalniają ożywienie 

gospodarcze i mają bezpośrednie 

konsekwencje dla wzrostu gospodarczego, 

zatrudnienia i konkurencyjności; 

14. przypomina, że od czasu 

ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego 

i finansowego UE odczuwa skutki niskiego 

i niewystarczającego poziomu inwestycji 

publicznych; zauważa również, że w 2014 

r. całkowite inwestycje prywatne były o 15 

% poniżej poziomu z 2007 r., co 

odpowiada spadkowi inwestycji o 430 mld 

EUR; jest zdania, że niskie inwestycje 

publiczne i prywatne wraz ze środkami 

oszczędnościowymi spowalniają ożywienie 

gospodarcze i mają bezpośrednie 

konsekwencje dla wzrostu gospodarczego, 

zatrudnienia, nierówności, opieki 

społecznej i konkurencyjności; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/29 

Poprawka  29 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Przygotowanie powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed 

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. przypomina, że głównym 

zagrożeniem dla gospodarki UE jest niski 

poziom wypłacalności systemu banków 

prywatnych oraz wysokie ryzyko efektu 

domino, w sytuacji gdy pewne banki „zbyt 

duże, aby upaść” ostatecznie jednak 

upadają; ubolewa nad tym, że debaty o 

zmianach dotyczących budżetowych 

możliwości strefy euro są wykorzystywane 

do podtrzymywania rozporządzenia 

finansowego i polityki monetarnej, które 

chronią praktyki kredytowe i zagrażają 

inwestycjom i zatrudnieniu; wskazuje, że 

polityka ta jest wyraźnie elastyczna w 

stosunku do oligopolów systemu 

finansowego, lecz nie jest w stanie pełnić 

społecznej i produktywnej funkcji 

kredytu; zauważa, że włączenie do 

traktatów Europejskiego Mechanizmu 

Stabilności, przyszłego Europejskiego 

Funduszu Walutowego, jako ogromnego 

instrumentu finansowego mogłoby być 

narzędziem finansowania uzasadniającym 

jednocześnie szereg konsekwencji: 

uspołecznienie długu prywatnego w dług 

publiczny, wyższe wydatki publiczne w 

celu przywrócenia zobowiązań systemu 

bankowego, cięcia w dziedzinie poboru 

podatków, progresywność systemu 
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podatkowego i powiązana polityka 

publiczna, polityka społeczna i polityka 

zatrudnienia; 

Or. en 



 

AM\1100100PL.doc  PE585.330v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

4.7.2016 A8-0224/30 

Poprawka  30 

Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Przygotowanie powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed 

wnioskiem Komisji 

2015/2353(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. podkreśla, że w odpowiedzi na ten 

palący problem, nowa Komisja 

zaproponowała w 2014 r. plan 

inwestycyjny dla Europy i ustanowienie 

EFIS z myślą o uruchomieniu 315 mld 

EUR w nowych inwestycjach w 

gospodarce realnej; przypomina o swoim 

silnym zobowiązaniu dotyczącym EFIS, 

który, jak się oczekuje, ma w sposób silny 

i ukierunkowany pobudzić sektory 

gospodarki o możliwościach tworzenia 

wzrostu gospodarczego i miejsc pracy; 

zauważa, że szereg projektów zostało już 

zatwierdzonych i jest w trakcie realizacji; 
odnotowuje, że gwarancja zapewniona 

przez Unię na rzecz EFIS ma pokrycie w 

funduszu gwarancyjnym na kwotę 8 mld 

EUR ustanowionym w unijnym budżecie; 

15. podkreśla, że w odpowiedzi na ten 

palący problem, nowa Komisja 

zaproponowała w 2014 r. plan 

inwestycyjny dla Europy i ustanowienie 

EFIS z myślą o uruchomieniu 315 mld 

EUR w nowych inwestycjach w 

gospodarce realnej; odnotowuje, że 

gwarancja zapewniona przez Unię na rzecz 

EFIS ma pokrycie w funduszu 

gwarancyjnym na kwotę 8 mld EUR 

ustanowionym w unijnym budżecie; 

Or. en 

 

 


