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8.3.2018 A8-0048/69 

Poprawka  69 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3c. przypomina, że w swoim obecnym 

kształcie Unia Europejska powstała bez 

współudziału narodów Europy oraz że w 

przyszłych wieloletnich ramach 

finansowych należy dążyć do jej 

przekształcenia w podmiot szanujący 

środowisko i zasady sprawiedliwości 

społecznej; uważa, że następne wieloletnie 

ramy finansowe należy postrzegać jako 

element strategii potwierdzającej 

centralny cel Unii Europejskiej, dotyczący 

spójności gospodarczej, społecznej i 

terytorialnej, a także jako element szerszej 

refleksji nad przekształceniem Europy z 

korzyścią dla wszystkich obywateli; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/70 

Poprawka  70 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Martina 

Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina 

Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. jest przekonany, że następne WRF 

powinny opierać się na ugruntowanych 

politykach i priorytetach Unii, których 

celem jest wspieranie pokoju, demokracji, 

praworządności, praw człowieka i 

równouprawnienia płci, zwiększanie 

dobrobytu, długofalowy i zrównoważony 

wzrost gospodarczy oraz badania naukowe 

i innowacje, zapewnienie wysokiej jakości 

zatrudnienia oferującego godne miejsca 

pracy, walka ze zmianą klimatu oraz 

wspieranie spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej, a także 

solidarność między państwami 

członkowskimi i obywatelami; uważa, że 

filary te są warunkami wstępnymi 

prawidłowo funkcjonującego jednolitego 

rynku oraz unii gospodarczej i walutowej, 

a także wzmocnienia pozycji Europy na 

świecie; wierzy, że mają one większe 

znaczenie niż kiedykolwiek dla przyszłych 

działań Europy; 

4. jest przekonany, że następne WRF 

powinny opierać się na ugruntowanych 

strategiach politycznych i priorytetach 

Unii, których celem jest wspieranie pokoju, 

demokracji, praworządności, praw 

człowieka i równouprawnienia płci, 

zwiększanie dobrobytu, długofalowy i 

zrównoważony wzrost gospodarczy oraz 

badania naukowe i innowacje, zapewnienie 

wysokiej jakości zatrudnienia oferującego 

godne miejsca pracy i gwarantującego 

prawa ustawowe, walka ze zmianą klimatu 

oraz wspieranie spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej, a także 

solidarność między państwami 

członkowskimi i obywatelami; uważa, że 

kolejne wieloletnie ramy finansowe 

powinny przyczynić się do powstania 

niskoemisyjnej gospodarki o obiegu 

zamkniętym; podkreśla, że żadnego kraju 

europejskiego nie należy odcinać od 

zrównoważonego wzrostu, nawet jeżeli nie 

jest on członkiem UE; wierzy, że kraje te 

mają większe znaczenie niż kiedykolwiek 

dla przyszłych działań Europy; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/71 

Poprawka  71 

Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, 

Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. uważa, że dzięki następnym WRF 

Unia powinna móc przedstawić 

rozwiązania i wyjść wzmocniona z 

kryzysów bieżącej dekady, do których 

należy zaliczyć między innymi: kryzys 

gospodarczy i finansowy, bezrobocie 

wśród młodzieży, trwałe ubóstwo i 

wykluczenie społeczne, zjawisko migracji i 

uchodźców, zmianę klimatu i klęski 

żywiołowe, degradację środowiska i utratę 

różnorodności biologicznej, terroryzm i 

brak stabilności; podkreśla, że te globalne 

wyzwania transgraniczne mające skutki 

wewnętrzne pokazują współzależność 

naszych gospodarek i społeczeństw, a 

także wskazują na potrzebę wspólnych 

działań; 

5. uważa, że dzięki następnym WRF 

Unia powinna móc przedstawić 

rozwiązania i wyjść wzmocniona z 

kryzysów bieżącej dekady, do których 

należy zaliczyć między innymi: kryzys 

gospodarczy i finansowy, bezrobocie 

wśród młodzieży, trwałe ubóstwo i 

wykluczenie społeczne, zjawisko migracji i 

uchodźców, zmianę klimatu i klęski 

żywiołowe, degradację środowiska i utratę 

różnorodności biologicznej, terroryzm i 

brak stabilności; podkreśla, że te globalne 

wyzwania transgraniczne mające skutki 

wewnętrzne pokazują współzależność 

naszych gospodarek i społeczeństw, a 

także wskazują na potrzebę wspólnych 

działań; podkreśla, jak ważne jest również 

ukierunkowanie następnych wieloletnich 

ram finansowych na długoterminowe 

wyzwania i zobowiązania; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/72 

Poprawka  72 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  5a. należy w szczególności wprowadzić 

system okazywania solidarności, 

przewidujący konkretne programy 

pomocowe i programy wsparcia dla 

państw członkowskich, które ucierpiały w 

wyniku niskich dochodów i słabego 

wzrostu gospodarczego, borykając się z 

długotrwałym zubożeniem i bezrobociem, 

aby umożliwić natychmiastowy i 

uproszczony dostęp do funduszy UE w 

sytuacjach wyjątkowych; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/73 

Poprawka  73 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Luke Ming 

Flanagan, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 

João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Tania González 

Peñas 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  5b. apeluje do UE o niepoświęcanie 

polityki spójności; 

Or. en 

 

 


