
 

AM\1148071PL.docx  PE616.074v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

8.3.2018 A8-0048/118 

Poprawka  118 

Martina Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Paloma López 

Bermejo 

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 89 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  89b. uważa, że istotne jest, aby polityka 

spójności nadal obejmowała wszystkie 

regiony UE i pozostała głównym unijnym 

instrumentem w zakresie solidarności, 

rozwoju i inwestycji, opartym na 

długoterminowej strategii i perspektywach 

oraz z budżetem współmiernym do 

wyzwań; domaga się zatem, by obecny 1 

% pułap wydatków UE został zwiększony 

do co najmniej 1,3 % DNB Unii, tak by 

można było nadal wspierać istniejące 

obszary polityki, unikając jednocześnie 

finansowania nowych wyzwań na ich 

koszt i utrzymując część polityki spójności 

na obecnym poziomie, tj. ponad jedną 

trzecią WRF; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/119 

Poprawka  119 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 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 89 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  89c. podkreśla, że chociaż w pierwszej 

kolejności z zasobów polityki spójności 

korzystają regiony słabiej rozwinięte, 

najbiedniejsze obszary miejskie i wiejskie 

w bogatych regionach powinny także 

stanowić priorytetowe obszary 

inwestycyjne w ramach polityki spójności; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/120 

Poprawka  120 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming 

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

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 

Miguel Viegas 

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 90 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

90. uważa utrzymanie finansowania 

polityki spójności po 2020 r. dla UE-27 

przynajmniej na poziomie budżetu na lata 

2014–2020 w cenach stałych za sprawę 

najwyższej wagi; podkreśla, że PKB 

powinien pozostać jednym z kryteriów 

przyznawania środków z funduszy polityki 

spójności, ale uważa, że powinien on być 

uzupełniony o dodatkowy zestaw 

wskaźników społecznych, środowiskowych 

i demograficznych, aby lepiej uwzględnić 

nowe rodzaje nierówności między 

regionami UE i w ich obrębie we 

wszystkich państwach członkowskich; 

popiera ponadto kontynuację w nowym 

okresie programowania elementów, które 

uczyniły politykę spójności bardziej 

nowoczesną i zorientowaną na wyniki w 

obecnych WRF, tj. koncentracji 

tematycznej, warunków wstępnych, ram 

wykonania i powiązania z zarządzaniem 

gospodarką; 

90. uważa utrzymanie finansowania 

polityki spójności po 2020 r. dla UE-27 

przynajmniej na poziomie budżetu na lata 

2014–2020 w cenach stałych za sprawę 

najwyższej wagi; wyraża głębokie 

zaniepokojenie niedawnymi 

oświadczeniami Komisji na temat 

możliwych poważnych cięć w budżecie 

polityki spójności, które mogą zostać 

dokonane w ramach następnych WRF i 

które wyłączyłyby niektóre lub nawet 

większość regionów z zakresu polityki 

spójności; domaga się utrzymania budżetu 

odpowiedniego do wyzwań stojących przed 

regionami i apeluje, by nie czynić z 

polityki spójności zmiennej 

dostosowawczej; przypomina, że objęcie 

wszystkich regionów UE polityką 

spójności jest dla Parlamentu 

Europejskiego kwestią niepodlegającą 

negocjacjom; podkreśla, że PKB powinien 

pozostać jednym z kryteriów przyznawania 

środków z funduszy polityki spójności, ale 

uważa, że powinien on być uzupełniony o 

dodatkowy zestaw wskaźników 

społecznych, środowiskowych i 

demograficznych, aby lepiej uwzględnić 

nowe rodzaje nierówności między 
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regionami UE i w ich obrębie we 

wszystkich państwach członkowskich; jest 

przekonany, że głównym wyzwaniem dla 

przyszłej polityki spójności będzie 

zapewnienie regionom o średnich 

dochodach wystarczającego wsparcia w 

celu utrzymania ich pozytywnych ścieżek 

rozwoju oraz że polityka spójności musi 

zarówno zmniejszać dysproporcje między 

regionami i wewnątrz regionów, jak i 

zapobiegać pozostawaniu w tyle regionów 

znajdujących się w trudnej sytuacji 

poprzez rozważenie rozszerzenia zakresu i 

udziału funduszy dostępnych dla kategorii 

regionów w fazie przejściowej. popiera 

ponadto kontynuację w nowym okresie 

programowania elementów, które uczyniły 

politykę spójności bardziej nowoczesną i 

zorientowaną na wyniki w obecnych WRF, 

tj. koncentracji tematycznej i ram 

wykonania; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/121 

Poprawka  121 

Martina Michels, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, 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 90 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  90a. potwierdza swoje stanowisko, że 

polityka spójności nie może podlegać 

żadnym warunkom na szczeblu 

europejskim, na które władze lokalne i 

regionalne oraz inni beneficjenci nie 

mogą mieć wpływu; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/122 

Poprawka  122 

Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Liadh 

Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Martina Michels 

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 90 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  90b. uważa, że w następnych WRF 

należy zapewnić wystarczające środki na 

osiągnięcie celów spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej w regionach 

najbardziej oddalonych Unii Europejskiej, 

a także na specjalne środki w tych 

regionach przewidziane w art. 349 TFUE, 

zgodnie z celami i zasadami 

przedstawionymi w komunikacie Komisji 

dotyczącym silniejszego i odnowionego 

partnerstwa strategicznego z regionami 

najbardziej oddalonymi UE; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/123 

Poprawka  123 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 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 91 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

91. zdecydowanie opowiada się za 

realizacją zobowiązań wynikających z art. 

9 TFUE związanych z budowaniem 
Europy Socjalnej i wdrażaniem 

Europejskiego filaru praw socjalnych, 

opierając się na zrównoważonym wzroście 

wysoko konkurencyjnej społecznej 

gospodarki rynkowej, dążąc do osiągnięcia 

pełnego zatrudnienia i postępu społecznego 

oraz promując równouprawnienie płci, 

solidarność międzypokoleniową oraz 

ochronę praw dziecka zgodnie z 

postanowieniami Traktatu; podkreśla, że 

takie wdrożenie wymaga odpowiedniego 

finansowania polityki społecznej oraz 

zwraca uwagę na wynikającą z tego 

potrzebę wzmocnienia istniejących 

instrumentów przyczyniających się do 

realizacji tych celów, w szczególności 

EFS, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych, Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym, EFG i 

EaSI; nalega, by zostały one 

zagwarantowane w następnych WRF oraz 

by nadal były wdrażane głównie poprzez 

dotacje; 

91. zdecydowanie opowiada się za 

reorientacją struktury europejskiej w celu 

wdrożenia Europy Socjalnej i 

Europejskiego filaru praw socjalnych, 

dążąc do osiągnięcia pełnego zatrudnienia i 

postępu społecznego oraz promując 

równouprawnienie płci, solidarność 

międzypokoleniową oraz ochronę praw 

dziecka zgodnie z postanowieniami TFUE; 

podkreśla, że takie wdrożenie wymaga 

odpowiedniego finansowania polityki 

społecznej oraz zwraca uwagę na 

wynikającą z tego potrzebę wzmocnienia 

istniejących instrumentów 

przyczyniających się do realizacji tych 

celów, w szczególności EFS, Inicjatywy na 

rzecz zatrudnienia ludzi młodych, 

Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym, EFG i EaSI; 

nalega, by nie tylko zostały one 

zagwarantowane w następnych WRF, lecz 

również wzmocnione finansowo z myślą o 

osiągnięciu ich celów, oraz by nadal były 

wdrażane głównie poprzez dotacje; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/124 

Poprawka  124 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

Dimitrios Papadimoulis, 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 93 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

93. podkreśla, że wsparcie z EFS 

należy w szczególności rozszerzyć na 

wsparcie rozwoju dialogu społecznego 

przez usprawnienie budowania zdolności 

partnerów społecznych, w tym na 

europejskich szczeblach sektorowych i 

międzysektorowych, oraz że zobowiązanie 

to powinno stać się obowiązkowe dla 

państw członkowskich we wszystkich 

regionach UE; 

93. podkreśla, że wsparcie z EFS 

należy w szczególności rozszerzyć na 

wsparcie rozwoju dialogu społecznego 

przez usprawnienie budowania zdolności 

partnerów społecznych, w tym na 

europejskich szczeblach sektorowych i 

międzysektorowych, oraz że zobowiązanie 

to powinno stać się obowiązkowe dla 

państw członkowskich we wszystkich 

regionach UE; nalega, by EFS wspierał 

przejście na gospodarkę o obiegu 

zamkniętym poprzez oferowanie i 

zwiększanie wsparcia na rzecz szkolenia 

pracowników; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/125 

Poprawka  125 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 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 99 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  99a. przypomina, że umowy o wolnym 

handlu nie tylko zmniejszają zatrudnienie, 

zwłaszcza w rolnictwie, ale bardzo często 

zagrażają spójności gospodarczej i 

społecznej oraz zwiększają ogólnie 

dyskomfort wśród pracowników i 

niezadowolenie opinii publicznej; uważa, 

że spójna strategia solidarnego 

protekcjonizmu ograniczyłaby ryzyko 

outsourcingu działalności gospodarczej i 

ułatwiłaby warunki przenoszenia 

produkcji przemysłowej w obrębie UE; 

podkreśla znaczenie prawdziwej 

ogólnounijnej polityki przemysłowej 

zapewniającej trwały wzrost gospodarczy 

sprzyjający włączeniu społecznemu; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/126 

Poprawka  126 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, 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 99 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  99b. uważa, że – w obliczu 

nadzwyczajnej sytuacji humanitarnej 

wynikającej z kryzysu w zakresie 

przyjmowania migrantów – represyjne 

agencje Unii powinny zostać uzupełnione 

agencją UE posiadającą mandat 

skoncentrowany na ochronie osób, 

wsparciu humanitarnym i operacjach 

ratunkowych, gwarantujący wszystkim 

podstawowe prawa, zarówno obywatelom 

Unii, jak i osobom niebędącym jej 

obywatelami; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/127 

Poprawka  127 

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

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

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 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 101 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

101. potwierdza, że unowocześniona 

wspólna polityka rolna ma podstawowe 

znaczenie dla bezpieczeństwa 

żywnościowego i niezależności 

żywnościowej, ograniczania odpływu 

ludności z terenów wiejskich i ochrony 

miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju, 

zrównoważenia środowiskowego, rolnego i 

leśnego oraz dostarczania Europejczykom 

zdrowych, wysokiej jakości produktów 

żywnościowych po przystępnych cenach; 

zwraca uwagę, że zapotrzebowanie na 

żywność wzrosło, podobnie jak potrzeba 

wspierania rolników w przechodzeniu na 

praktyki rolnicze przyjazne dla środowiska 

i potrzeba przeciwdziałania zmianie 

klimatu; podkreśla potrzebę wspierania 

bezpieczeństwa dochodów rolników i 

wzmocnienia związku między WPR a 

dostarczaniem dóbr publicznych; 

podkreśla, że WPR jest jedną z najbardziej 

zintegrowanych dziedzin polityki i jest 

finansowana głównie na szczeblu UE, a 

zatem zastępuje wydatki krajowe; 

101. potwierdza, że unowocześniona 

wspólna polityka rolna ma podstawowe 

znaczenie dla bezpieczeństwa 

żywnościowego i niezależności 

żywnościowej, ograniczania odpływu 

ludności z terenów wiejskich i ochrony 

miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju, 

zrównoważenia środowiskowego, rolnego i 

leśnego oraz dostarczania Europejczykom 

zdrowych, wysokiej jakości produktów 

żywnościowych po przystępnych cenach; 

zwraca uwagę, że zapotrzebowanie na 

żywność wzrosło, podobnie jak potrzeba 

wspierania rolników w przechodzeniu na 

praktyki rolnicze przyjazne dla środowiska 

i potrzeba przeciwdziałania zmianie 

klimatu; podkreśla potrzebę wspierania 

bezpieczeństwa dochodów rolników i 

wzmocnienia związku między WPR a 

dostarczaniem dóbr publicznych; 

podkreśla, że WPR jest jedną z najbardziej 

zintegrowanych dziedzin polityki i jest 

finansowana głównie na szczeblu UE, a 

zatem zastępuje wydatki krajowe; odrzuca 

wszelkie próby renacjonalizacji kosztów 

WPR i podkreśla potrzebę ustanowienia 

mechanizmów publicznej regulacji 

produkcji i rynków w celu zapewnienia 

uczciwych cen producenta oraz stabilnego 
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i sprawiedliwego dochodu dla rolników; 

Or. en 

 

 


