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8.3.2018 A8-0048/111 

Poprawka  111 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

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

2017/2052(INI) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 82 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 82a. podkreśla, że dobrej jakości 

infrastruktura transportowa, sieci i usługi 

transportowe mają zasadnicze znaczenie 

dla rozwoju gospodarczego i społecznego 

państw i regionów, nie tylko z uwagi na 

to, że przyczyniają się do tworzenia 

wzrostu gospodarczego, dynamizacji 

systemu produkcyjnego, tworzenia 

zatrudnienia i modernizacji państw i 

regionów, ale także dlatego, że odgrywają 

kluczową rolę w łączeniu narodów i 

zwalczaniu odizolowania ludności; uważa 

w związku z tym, że niezwykle istotne jest, 

by były one traktowane jako najwyższy 

priorytet polityczny w odniesieniu do 

wzrostu gospodarczego oraz spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej, co 

oznacza, konieczność kontroli publicznej 

rozwoju, zarządzania i utrzymania 

infrastruktury transportowej, sieci i usług 

transportowych; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/112 

Poprawka  112 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

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

2017/2052(INI) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 83 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 83a. odrzuca wykorzystywanie budżetu 

UE do finansowania strategii liberalizacji 

i prywatyzacji transportu, takich jak te 

ustanowione w kolejnych pakietach 

kolejowych lub w projekcie jednolitej 

europejskiej przestrzeni powietrznej, jako 

że są one równoznaczne z pogorszeniem 

się jakości i bezpieczeństwa świadczonych 

usług, wzmożonym wykorzystywaniem 

pracowników transportu oraz 

podporządkowaniem tego strategicznego 

sektora interesom przedsiębiorstw 

wielonarodowych; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/113 

Poprawka  113 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

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

2017/2052(INI) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 83 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 83b. podkreśla znaczenie zabezpieczonego 

finansowania dla wdrożenia 

zintegrowanej polityki morskiej (która 

będzie wspierać badania morskie oraz 

rozwój technologii i inżynierii morskiej w 

różnych dziedzinach, w tym w przemyśle 

stoczniowym, by propagować bardziej 

zrównoważony ekologicznie transport 

morski i infrastrukturę portową w ramach 

zarządzania publicznego, które wzmocni 

rolę sektora rybołówstwa, zapewniając 

jego modernizację, jego społeczną i 

gospodarczą rentowność, trwałość 

zasobów oraz szczególną rolę i cechy 

charakterystyczne regionów najbardziej 

oddalonych), jak również dla 

optymalizacji połączeń multimodalnych i 

przechodzenia do cyfrowych usług 

transportowych i do zrównoważonych 

środków transportu, w tym transportu 

wodnego śródlądowego; 

Or. pt 
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Poprawka  114 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

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

2017/2052(INI) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 84a. podkreśla, że turystyka jest ważnym 

czynnikiem rozwoju lokalnych i 

regionalnych gospodarek, a tym samym 

wspierania spójności gospodarczej i 

społecznej; podkreśla zatem znaczenie 

przechodzenia do sektora turystyki 

zrównoważonej, który nie będzie opierać 

się na niskich zarobkach i niepewnych 

miejscach pracy, co wymagać będzie 

wprowadzenia środków na rzecz 

przeciwdziałania jego zdecydowanie 

sezonowemu charakterowi, ale także 

lepszej koordynacji projektów w zakresie 

turystyki i infrastruktury oraz podjęcia 

działań na rzecz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, historycznego i 

kulturowego; 

Or. pt 



 

AM\1148064PL.docx  PE616.074v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 
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Poprawka  115 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

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

2017/2052(INI) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 84b. wzywa do wydatkowania środków na 

transport i turystykę w następnych WRF, 

aby uwzględnić ich pozytywny wpływ na 

zmniejszanie nierówności między 

regionami, a także zwalczanie i 

ograniczanie niepewności zatrudnienia i 

sezonowości w tych dwóch sektorach; 

Or. pt 

 


