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4.7.2016 A8-0224/31 

Poprawka  31 

Martina Michels, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 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; 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; 

podkreśla jednak, że za pomocą 

progresywnych programów 

inwestycyjnych Komisja powinna 

priorytetowo traktować kraje otrzymujące 

pomoc finansową i koncentrować się w 

szczególności na regionach borykających 

się z kryzysem gospodarczym i recesją, o 

wysokim poziomie bezrobocia i ubóstwa, 

w celu ożywienia wzrostu gospodarczego i 

zatrudnienia, wspierania 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz 
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zapewnienia stabilnego rozwoju 

gospodarczego i spójności społecznej; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/32 

Poprawka  32 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, 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 

Ustęp 19 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  19a. podkreśla, że unijne programy 

inwestycyjne nie przyczyniły się znacząco 

do zapewnienia większości MŚP w UE 

dostępu do finansowania, a zwłaszcza 

MŚP działającym w państwach 

dotkniętych poważnym i długotrwałym 

kryzysem finansowym; apeluje o dalsze 

rozważenie sposobów lepszego 

zaspokojenia różnych pilnych potrzeb 

MŚP, zwłaszcza MŚP zagrożonych 

upadłością; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/33 

Poprawka  33 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 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 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. podkreśla, że bezrobocie ludzi młodych 

nadal jest dramatycznie wysokie i stanowi 

jeden z najbardziej palących i 

najpoważniejszych problemów, które stoją 

przed UE; akcentuje fakt, że w lutym 2016 

r. w całej Unii bez pracy pozostawało 4,4 

mln młodych ludzi poniżej 25 r.ż. oraz że 

w kilku państwach członkowskich odsetek 

bezrobotnej młodzieży przekracza 40 %, a 

w niektórych regionach UE ponad 60 %; 

podkreśla, że stopa zatrudnienia w UE 

znajduje się obecnie znacznie poniżej celu 

strategii „Europa 2020”; podkreśla zatem, 

że zbyt wiele młodych osób jest 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i 

należy podejmować więcej konkretnych 

działań skierowanych do młodzieży 

niekształcącej się, niepracującej ani 

nieszkolącej się (NEET); zwraca uwagę na 

fakt, że ilość dobrze wykształconych i 

wyszkolonych zasobów ludzkich ma silny 

wpływ na konkurencyjność Europy, jej 

zdolności innowacyjne i produktywność, i 

podkreśla w związku z tym potrzebę 

inwestowania w edukację, szkolenia, 

młodzież i kulturę; ponadto uznaje 

znaczenie UE strategii UE na rzecz 

młodzieży na lata 2010 – 2018; 

20. podkreśla, że bezrobocie ludzi młodych 

nadal jest dramatycznie wysokie i stanowi 

jeden z najbardziej palących i 

najpoważniejszych problemów, które stoją 

przed UE; akcentuje fakt, że w lutym 2016 

r. w całej Unii bez pracy pozostawało 4,4 

mln młodych ludzi poniżej 25 r.ż. oraz że 

w kilku państwach członkowskich odsetek 

bezrobotnej młodzieży przekracza 40 %, a 

w niektórych regionach UE, w których 

należy podejmować intensywniejsze 

wysiłki za pomocą wzmocnionych 

projektów, wynosi ponad 60 %; podkreśla, 

że stopa zatrudnienia w UE znajduje się 

obecnie znacznie poniżej celu strategii 

„Europa 2020”; podkreśla zatem, że zbyt 

wiele młodych osób jest zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i należy 

podejmować więcej konkretnych działań 

skierowanych do młodzieży niekształcącej 

się, niepracującej ani nieszkolącej się 

(NEET); zwraca uwagę na fakt, że ilość 

dobrze wykształconych i wyszkolonych 

zasobów ludzkich ma silny wpływ na 

konkurencyjność Europy, jej zdolności 

innowacyjne i produktywność, i podkreśla 

w związku z tym potrzebę inwestowania w 

edukację, szkolenia, młodzież i kulturę; 
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ponadto uznaje znaczenie UE strategii UE 

na rzecz młodzieży na lata 2010 – 2018; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/34 

Poprawka  34 

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

López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  20a. przypomina o sprawozdaniu 

Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego, w którym wskazano na 

niewłaściwe zarządzanie odpowiednimi 

grupami zadaniowymi ds. młodzieży oraz 

na przekierowanie ponad 1,3 mld EUR ze 

względu na ograniczoną liczbę propozycji; 

nalega, aby Komisja zapewniła wsparcie 

techniczne w celu lepszego wykorzystania 

programów grup zadaniowych ds. 

młodzieży oraz aby przekierowała więcej 

środków na rzecz państw i obszarów 

najbardziej dotkniętych nierównościami i 

bezrobociem ludzi młodych; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/35 

Poprawka  35 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, 

Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, 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 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. przywołuje niedawne ataki 

terrorystyczne we Francji i w Belgii oraz 

podniesiony stopień zagrożenia w innych 

państwach członkowskich, co wymaga 

bardziej skoordynowanych i 

wzmocnionych działań i środków na 

szczeblu UE; podkreśla, że Unia dysponuje 

Funduszem Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego jako stosownym 

instrumentem i że w dziedzinie tej działa 

już kilka agencji, które borykają się z 

coraz większą presją; jest zdania, że w 

obszarze tym potrzebne będą dalsze 

działania, a co za tym idzie większe 

finansowanie, na szczeblu europejskim, 

aby zapewnić odpowiednią reakcję na 

wspomniane zagrożenie; podkreśla, że 

zwiększona współpraca w tej dziedzinie 

wymaga wzmocnienia personelu agencji, 

co może zwiększyć presję na budżet UE, i 

przypomina  o niewielkim zwiększeniu 

poziomu zatrudnienia w Europejskim 

Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu w 

ramach Europolu dokonanym w drodze 

przesunięcia z Funduszu Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego; 

23. przywołuje niedawne ataki 

terrorystyczne we Francji i w Belgii oraz 

podniesiony stopień zagrożenia w innych 

państwach członkowskich, co wymaga 

bardziej skoordynowanych i 

wzmocnionych działań i środków na 

szczeblu UE; podkreśla, że Unia dysponuje 

Funduszem Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego jako stosownym 

instrumentem i że w dziedzinie tej działa 

już kilka agencji; jest zdania, że w 

obszarze tym potrzebne będą dalsze 

działania na szczeblu europejskim, a 

zatem więcej środków finansowych, aby 

zapewnić odpowiednią reakcję na 

wspomniane zagrożenie, głównie przez 

podejmowanie działań w celu zerwania 

wszelkich stosunków gospodarczych czy 

handlowych z tymi podmiotami 

gospodarczymi, które prowadzą wymianę 

handlową z tzw. Państwem Islamskim, 

oraz przez ukaranie tych przedsiębiorstw 

lub państw, które czerpią korzyści ze 

sprzedaży broni lub zakupu ropy naftowej 

i gazu po niskich cenach; 
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4.7.2016 A8-0224/36 

Poprawka  36 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, 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 24 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  24a. uznaje za konieczne wdrożenie 

instrumentów regulujących podaż jako 

jedynego skutecznego środka stabilizacji 

cen i dochodów rolników; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/37 

Poprawka  37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

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

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 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. podkreśla, że restrykcyjne pułapy 

wspólnej polityki rolnej ustalone do roku 

2020 mają o wiele mniejsze marginesy niż 

w poprzednich WRF, choć sektor ten stoi 

w obliczu większej liczby wyzwań; 

przypomina, że polityka ta ma to 

zasadnicze znaczenie dla dochodów wielu 

rolników, zwłaszcza w czasie kryzysu, i 

wskazuje, że roczna stopa absorpcji wynosi 

niemal 100 %; przywołuje rozmaite 

kryzysy, przed którymi stanęli europejscy 

rolnicy od początku obecnych WRF, 

przede wszystkim kryzys w sektorze 

mleczarskim, wieprzowiny, wołowiny, 

owoców i warzyw, oraz długoterminowe 

negatywne skutki strat, jakie dla 

europejskich rolników spowodowało 

rosyjskie embargo na produkty rolne; 

zwraca uwagę na zniesienie kwot 

cukrowych w 2017 r. i jego ewentualny 

wpływ na sektor cukru, zwracając należytą 

uwagę na szczególne potrzeby regionów 

najbardziej oddalonych; podkreśla skutki 

budżetowe środków nadzwyczajnych 

podjętych w odpowiedzi na te kryzysy, 

mianowicie 500 mln EUR w budżecie na 

2016 r. i 300 mln EUR w 2015 r., które 

zostały sfinansowane z marginesów w 

25. podkreśla, że restrykcyjne pułapy 

wspólnej polityki rolnej ustalone do roku 

2020 mają o wiele mniejsze marginesy niż 

w poprzednich WRF, choć sektor ten stoi 

w obliczu większej liczby wyzwań; 

przypomina, że polityka ta ma to 

zasadnicze znaczenie dla dochodów wielu 

rolników, zwłaszcza w czasie kryzysu, i 

wskazuje, że roczna stopa absorpcji wynosi 

niemal 100 %; przywołuje rozmaite 

kryzysy, przed którymi stanęli europejscy 

rolnicy od początku obecnych WRF, 

przede wszystkim kryzys w sektorze 

mleczarskim, wieprzowiny, wołowiny, 

owoców i warzyw, oraz długoterminowe 

negatywne skutki strat, jakie dla 

europejskich rolników spowodowało 

rosyjskie embargo na produkty rolne; 

zwraca uwagę na zniesienie kwot 

cukrowych w 2017 r. i jego ewentualny 

wpływ na sektor cukru, zwracając należytą 

uwagę na szczególne potrzeby regionów 

najbardziej oddalonych; podkreśla skutki 

budżetowe środków nadzwyczajnych 

podjętych w odpowiedzi na te kryzysy, 

mianowicie 500 mln EUR w budżecie na 

2016 r. i 300 mln EUR w 2015 r., które 

zostały sfinansowane z marginesów w 
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dziale 2; podkreśla, że wszelkie 

ograniczenia w tej dziedzinie mogłyby 

stanowić zagrożenie dla spójności 

terytorialnej UE, w szczególności w 

odniesieniu do obszarów wiejskich; jest 

ponadto przeciwny wszelkim działaniom 

zmierzającym do renacjonalizacji polityki 

rolnej, która spowodowałaby zakłócenia 

na rynku i nieuczciwą konkurencję dla 

rolników; 

dziale 2; podkreśla, że wszelkie 

ograniczenia w tej dziedzinie mogłyby 

stanowić zagrożenie dla spójności 

terytorialnej UE, w szczególności w 

odniesieniu do obszarów wiejskich; 

utrzymuje, że w świetle obecnego kryzysu 

kwotę środków w dziale 2 ujętą w 

aktualnych WRF należy zwiększyć; 

podkreśla konieczność zagwarantowania 

każdemu państwu członkowskiemu prawa 

do zapewnienia suwerenności 

żywnościowej; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/38 

Poprawka  38 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 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 

Ustęp 25 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  25a. podkreśla potrzebę odwrócenia 

obserwowanej w ostatnich 

dziesięcioleciach długoterminowej 

tendencji spadku dochodów rolników; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/39 

Poprawka  39 

Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 26 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  26a. wyraża głębokie przekonanie, że 

obywatele europejscy oczekują, że UE 

będzie odgrywać poważną rolę o większym 

znaczeniu w zakresie ochrony środowiska 

i jakości ich życia; wzywa państwa 

członkowskie i Komisję, żeby utorowały 

drogę utworzeniu Europejskiego 

Trybunału Praw Środowiskowych oraz 

żeby uruchomiły nowy fundusz na rzecz 

europejskiej transformacji ekologicznej; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/40 

Poprawka  40 

Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

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 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. przypomina, że polityka spójności 

stanowi główną strategię inwestycyjną 

Unii mającą na celu zmniejszanie 

rozbieżności gospodarczych, społecznych i 

terytorialnych pomiędzy wszystkimi 

regionami UE, a co za tym idzie, poprawę 

jakości życia Europejczyków; podkreśla, 

że odgrywa ona ważną rolę w realizacji 

strategii „Europa 2020” na rzecz 

inteligentnego, trwałego wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, w szczególności poprzez 

jednoznaczne przeznaczenie zasobów na 

działania związane z klimatem i cele 

społeczne, zwłaszcza w celu zwalczania 

ubóstwa, w tym ubóstwa dzieci, 

nierówności i wykluczenia społecznego, 

oraz stymulowania zatrudnienia; wzywa 

Komisję do nadzorowania pełnego 

wdrożenia wyżej wymienionych celów; 

uważa ponadto, że przy poszanowaniu 

wstępnie przydzielonych poszczególnym 

państwom pul środków, fundusze 

strukturalne mogą może również 

przyczynić się do nowych wyzwań, takich 

jak konsekwencje kryzysu uchodźczego; 

27. przypomina, że polityka spójności 

stanowi główną unijną strategię 

redystrybucyjną UE mającą na celu 

zmniejszanie rozbieżności gospodarczych, 

społecznych i terytorialnych pomiędzy 

wszystkimi regionami UE, a co za tym 

idzie, poprawę jakości życia 

Europejczyków; podkreśla, że odgrywa 

ona ważną rolę w realizacji strategii 

„Europa 2020” na rzecz inteligentnego, 

trwałego wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego włączeniu społecznemu, w 

szczególności poprzez jednoznaczne 

przeznaczenie zasobów na działania 

związane z klimatem i cele społeczne, 

zwłaszcza w celu zwalczania ubóstwa, w 

tym ubóstwa dzieci, nierówności i 

wykluczenia społecznego, oraz 

stymulowania zatrudnienia; wzywa 

Komisję do nadzorowania pełnego 

wdrożenia wyżej wymienionych celów; 

uważa ponadto, że przy poszanowaniu 

wstępnie przydzielonych poszczególnym 

państwom pul środków, fundusze 

strukturalne mogą może również 

przyczynić się do nowych wyzwań, takich 

jak konsekwencje kryzysu uchodźczego; 

Or. en 
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