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8.3.2018 A8-0048/79 

Poprawka  79 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Miguel Urbán Crespo 

 

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 9 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  9b. uważa, że UE ma obowiązek 

zaoferować perspektywy lepszej 

przyszłości młodemu pokoleniu, które 

będzie ponosić negatywne skutki polityk 

gospodarczych prowadzonych w Unii a 

ostatnich dziesięcioleciach; jest 

zdecydowany znacznie rozszerzyć swój 

sztandarowy program Erasmus+, który 

powinien przynieść korzyści wszystkim 

młodym Europejczykom, a nie tylko 

ograniczonej grupie studentów, których 

stać na pobyt za granicą, obecnie bowiem 

program ten nie jest w stanie sprostać 

bardzo wysokiemu popytowi wśród 

wartościowych kandydatów ze względu na 

bardzo niski poziom finansowania 

przydzielony mu w obecnym budżecie; 

proponuje, aby budżet przewidziany dla 

programu Erasmus+ został znacznie 

zwiększony i aby co najmniej połowę 

środków przeznaczyć na młodzież z mniej 

zamożnych klas społecznych; apeluje o 

znaczne wzmocnienie programu 

ramowego w zakresie badań naukowych i 

innowacji; domaga się rzeczywistych 

postępów w walce z bezrobociem 

młodzieży oraz we wspieraniu 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw, w tym 
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przedsiębiorstw społecznych, przez 

zwiększenie nakładów finansowych na 

programy Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych i na Program 

na rzecz konkurencyjności 

przedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (COSME); ponadto 

popiera wzmocnienie instrumentu 

„Łącząc Europę” 2.0; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/80 

Poprawka  80 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 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 9 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  9c. Wzywa UE do wzmożenia 

wysiłków na rzecz zwiększenia spójności i 

konwergencji społecznej w Europie; 

proponuje podwojenie budżetu 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

(EFS), tak aby przeciwdziałać bezrobociu 

i przezwyciężać utrzymujące się w Europie 

podziały społeczne ; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/81 

Poprawka  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, 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 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. wzywa Unię, by odegrała 

przysługującą jej rolę w trzech nowych 

obszarach polityki z wymiarem 

wewnętrznym i zewnętrznym, które 

pojawiły się w trakcie obecnych WRF: 

 

– poprzez opracowanie i 

finansowanie kompleksowej polityki w 

zakresie azylu, migracji i integracji oraz 

zajęcie się podstawowymi przyczynami 

migracji i wysiedleń w krajach trzecich; 

 

– poprzez wzmocnienie ochrony 

granic zewnętrznych i wspieranie 

stabilności, w szczególności przez ochronę 

praw człowieka za granicą, zapobieganie 

konfliktom i strategie polityczne w 

zakresie rozwoju zewnętrznego; 

 

– poprzez zapewnienie wspólnego 

wewnętrznego bezpieczeństwa 

europejskim obywatelom oraz przez 

łączenie wysiłków badawczych i zdolności 

w dziedzinie obronności; podkreśla, że 

działania podejmowane w tych obszarach 

nie powinny być prowadzone kosztem 

skreśla się 
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unijnych polityk rozwoju; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/82 

Poprawka  82 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 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 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. podkreśla, że przyszłe ramy 

powinny obejmować dwa nowe rodzaje 

wsparcia finansowego stanowiące ważny 

punkt programu gospodarczego Unii, 

mianowicie kontynuację systemów 

wsparcia inwestycji, takich jak Europejski 

Fundusz na rzecz Inwestycji 

Strategicznych, oraz rozwój funkcji 

stabilizacyjnej dla państw członkowskich 
strefy euro, w miarę możliwości w ramach 

proponowanego Europejskiego Funduszu 

Walutowego, wraz ze specjalnym 

instrumentem na rzecz konwergencji dla 

państw członkowskich mających 

przystąpić do strefy euro; 

11. podkreśla, że przyszłe ramy 

powinny obejmować dwa nowe rodzaje 

wsparcia finansowego, takie jak 

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 

Strategicznych; domaga się, aby programy 

te były zgodne z unijnym celem spójności 

społecznej, gospodarczej i terytorialnej; 

uważa, że propozycja utworzenia 

Europejskiego Funduszu Walutowego 

mogłaby wpisać się w cel wzmocnienia 

europejskiej spójności, pod warunkiem, że 

jego funkcjonowanie nie ograniczy się do 
strefy euro, że będzie przynosił korzyści 

przede wszystkim regionom mniej 

rozwiniętym i z gorszym dostępem do 

rynków kapitałowych oraz że nie narzuci 

regionom i państwom członkowskim 

środków oszczędnościowych 

przynoszących rezultaty odwrotne do 

zamierzonych; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/83 

Poprawka  83 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Kostas 

Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 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 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. przypomina o zasadzie, że 

dodatkowym priorytetom politycznym 

powinny towarzyszyć dodatkowe środki 

finansowe niezależnie od tego, czy 

pojawiają się one w momencie 

przyjmowania nowych WRF czy w trakcie 

ich realizacji, i podkreśla, że finansowanie 

nowych potrzeb nie powinno odbywać się 

kosztem istniejących polityk i programów; 

ponadto oczekuje wdrożenia przepisów w 

zakresie wystarczającej elastyczności, tak 

aby uwzględniać nieprzewidziane 

okoliczności, które mogą się pojawić w 

trakcie obowiązywania WRF; 

13. w związku z tym sprzeciwia się 

wszelkim nominalnym obniżeniom 

wielkości budżetu UE w kolejnych WRF, 

przypomina o zasadzie, zgodnie z którą 

dodatkowym priorytetom politycznym 

powinny towarzyszyć dodatkowe środki 

finansowe niezależnie od tego, czy 

pojawiają się one w momencie 

przyjmowania nowych WRF czy w trakcie 

ich realizacji, i podkreśla, że finansowanie 

nowych potrzeb nie powinno odbywać się 

kosztem istniejących polityk i programów; 

ponadto oczekuje wdrożenia przepisów w 

zakresie wystarczającej elastyczności, tak 

aby uwzględniać nieprzewidziane 

okoliczności, które mogą się pojawić w 

trakcie obowiązywania WRF; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/84 

Poprawka  84 

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

Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

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 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. uważa, że silniejsza i ambitniejsza 

Europa może powstać jedynie pod 

warunkiem zapewnienia większych 

środków finansowych; domaga się 

znacznego zwiększenia budżetu Unii w 

obliczu wspomnianych wyzwań i 

priorytetów, a także przy uwzględnieniu 

wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 

Unii; szacuje wymagane pułapy wydatków 

w WRF na poziomie 1,3 % DNB UE-27, 

bez względu na szereg instrumentów, jakie 

należy wliczyć poza pułapami; 

14. uważa, że silniejsza i ambitniejsza 

Europa może powstać tylko dzięki 

przebudowie bliższej oczekiwaniom 

obywateli pod względem solidarności, 

spójności, azylu, ochrony środowiska i 

różnorodności biologicznej, ekologizacji 

gospodarki i energii, postępu społecznego 

oraz wsparcia dla badań naukowych i 

edukacji; szacuje, że wymagane pułapy 

wydatków w WRF powinny osiągnąć 

maksymalną dopuszczoną w traktatach 

część DNB UE-27; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/85 

Poprawka  85 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, 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 14 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  14a. podkreśla, że obecne pułapy należy 

znacznie zwiększyć, tak aby WRF stały się 

elastycznym i zorganizowanym systemem 

programów wydatkowania UE z 

wystarczającymi środkami na kluczowe 

obszary działania; kładzie nacisk na to, że 

nie będzie to możliwe bez rozwiązania 

problemu braku rzeczywistej 

konwergencji gospodarczej, zmniejszenia 

zagrożeń dla równości, promowania 

inwestycji w zmiany modelu produkcji, 

zajęcia się problemem zmiany klimatu 

oraz wspierania współpracy w lepszych 

warunkach; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/86 

Poprawka  86 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, 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 14 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  14b. podkreśla, że według raportu 

Wernera z 1970 r. oraz sprawozdania 

McDougalla z 1977 r. Unia musi znacznie 

zwiększyć swoje zasoby publiczne, by 

zrównoważyć dysproporcje w zewnętrznym 

bilansie płatniczym, i że w związku z tym 

wymagane jest 4 % wkładu do budżetu UE 

opartego na DNB jako etap przejściowy 

do wyższego odsetka po to, by 

wyeliminować istniejące rozbieżności; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/87 

Poprawka  87 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 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 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. jest przekonany, że wprowadzenie 

nowych rzeczywistych zasobów własnych 

UE pozostaje jedynym rozwiązaniem dla 

odpowiedniego finansowania następnych 

WRF, chyba że Rada wyrazi zgodę na 

znaczne zwiększenie krajowych wkładów 

do budżetu UE; 

15. jest przekonany, że wprowadzenie 

nowych rzeczywistych zasobów własnych 

UE pozostaje jedynym rozwiązaniem dla 

odpowiedniego finansowania następnych 

WRF, chyba że Rada wyrazi zgodę na 

znaczne zwiększenie krajowych wkładów 

do budżetu UE; podkreśla jednak, że 

podstawą budżetu UE nie powinno być 

wyłącznie DNB, gdyż wtedy WRF byłyby 

niesprawiedliwe, niezrównoważone i 

brakowałoby im programowania 

progresywnego; uważa ponadto, że przy 

finansowaniu następnych WRF należy 

brać pod uwagę czynniki społeczne, takie 

jak bezrobocie, dostęp do dóbr 

publicznych i lokalne dochody brutto na 

obszarach znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji i na 

przedmieściach; 

Or. en 

 

 


