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13.3.2018 A8-0062/16 

Poprawka  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Motyw F a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Fa. mając na uwadze, że budżet Unii 

Europejskiej powinien promować 

inwestycje publiczne przez wspieranie 

sektorów produkcyjnych i strategicznych 

(w tym ich modernizacji i 

zrównoważonego rozwoju), usług 

publicznych, tworzenia miejsc pracy z 

przysługującymi prawami, zwalczanie 

ubóstwa, wykluczenia społecznego i 

nierówności, ochrony środowiska 

naturalnego i pełnego wykorzystania 

potencjału każdego kraju i regionu, jak 

również przez dążenie do nawiązywania 

stosunków zewnętrznych opartych na 

solidarności, współpracy, wzajemnym 

szacunku i pokoju;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/17 

Poprawka  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. apeluje o znaczne zwiększenie budżetu 

UE w celu wzmocnienia jego funkcji 

redystrybucyjnej, co przyczyni się do 

realizacji zasady spójności gospodarczej i 

społecznej;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/18 

Poprawka  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2b. odrzuca Traktat o stabilności, 

koordynacji i zarządzaniu w unii 

gospodarczej i walutowej („traktat 

fiskalny”), ustawodawstwo dotyczące 

„zarządzania gospodarczego” oraz „pakt 

euro plus”, które mają na celu utrzymanie 

w UE i w każdym z jej państw 

członkowskich strategii politycznych 

zwanych polityką oszczędności – tj. 

wyzysku, zubożenia, pogłębienia 

nierówności i niesprawiedliwości 

społecznych, ataku na prawa i funkcje 

społeczne państwa – które w nieunikniony 

sposób pogorszą sytuację gospodarczą i 

społeczną, w szczególności w krajach, w 

których już teraz jest ona trudniejsza; 

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/19 

Poprawka  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. broni zwiększenia środków 

przyznanych na programy, które sprzyjają 

tworzeniu miejsc pracy z obowiązkowo 

przysługującymi prawami i integracji 

społecznej młodzieży, przy jednoczesnym 

zagwarantowaniu, że środki unijne nie 

posłużą do tworzenia niepłatnych 

stanowisk stażowych, miejsc pracy w 

niepewnych warunkach, ani do 

zastępowania stałych miejsc pracy 

zatrudnieniem tymczasowym lub w formie 

stażu;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/20 

Poprawka  20 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. uważa, że należy zerwać ze strategiami 

politycznymi Unii Europejskiej, jeżeli chce 

się rzeczywiście rozwiązać problemy 

związane z trwałym wzrostem 

gospodarczym, bezrobociem, ubóstwem, 

wykluczeniem społecznym i nierównością 

(głównie w dochodach); podkreśla, że 

potrzebna jest nowa strategia w celu 

określenia nowego kierunku dla Europy – 

drogi ku pełnemu zatrudnieniu, miejscom 

pracy z przysługującymi prawami, 

godnym zarobkom, spójności społecznej i 

gospodarczej oraz ochronie socjalnej dla 

wszystkich, kierunku gwarantującego 

najwyższy poziom życia i umożliwiającego 

sprostanie potrzebom rozwojowym 

wszystkich państw członkowskich, a w 

szczególności państw najsłabiej 

rozwiniętych, a także wspierającego 

rzeczywistą konwergencję przyczyniającą 

się do zmniejszenia przepaści rozwojowej 

między państwami członkowskimi i 

istniejących dysproporcji gospodarczych, 

społecznych i regionalnych; 

Or. pt 

 

 


