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2.7.2018 A8-0247/24 

Poprawka  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  36a. potwierdza potrzebę polityki rolnej, 

która będzie się koncentrować na 

następujących kwestiach: bezpieczeństwo 

żywnościowe i niezależność żywnościowa; 

ograniczenie odpływu ludności z terenów 

wiejskich i utrzymanie miejsc pracy na 

wsi; zrównoważony rozwój w dziedzinie 

środowiska, rolnictwa i leśnictwa; 

zaopatrzenie w zdrowe i przystępne 

produkty żywnościowe wysokiej jakości po 

uczciwej cenie; zwraca uwagę, że wymogi 

w zakresie żywności i zdrowia wzrosły, 

podobnie jak nasiliła się 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 wspólną 

polityką rolną a dostarczaniem dóbr 

publicznych; odrzuca wszelkie próby 

renacjonalizacji kosztów wspólnej polityki 

rolnej i podkreśla potrzebę ustanowienia 

mechanizmów publicznej regulacji 

produkcji i rynków w celu zapewnienia 

producentom uczciwych cen, a rolnikom – 

stabilnego i sprawiedliwego dochodu;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/25 

Poprawka  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  36b. apeluje o zwiększenie zasobów dla 

Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego, którego głównym celem jest: 

wspieranie drobnego rybołówstwa 

przybrzeżnego i tradycyjnego rybołówstwa 

łodziowego; poprawa bezpieczeństwa 

floty, warunków pracy oraz zdrowia i 

higieny na pokładzie; poprawa wiedzy na 

temat zasobów rybnych; wkład na rzecz 

budowania zdolności naukowych i 

technicznych poprzez badania naukowe i 

rozwojowe w ośrodkach państw 

członkowskich; z uwagi na niestabilny 

charakter działalności połowowej – 

udostępnianie mechanizmów 

kompensacyjnych i mechanizmów 

wsparcia gwarantujących dochody 

rybaków;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/26 

Poprawka  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  36c. apeluje o zasilenie dodatkowymi 

środkami linii budżetowych 

przeznaczonych na wspieranie regionów 

najbardziej oddalonych, a to poprzez 

podwyższenie funduszy udostępnianych za 

pośrednictwem programu szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI), poprzez 

zastąpienie programu POSEI dla 

rybołówstwa oraz poprzez utworzenie 

programu POSEI dla sektora transportu, 

którego celem byłoby rozwiązanie 

problemu podwójnej izolacji, 

występującego w wielu regionach 

najbardziej oddalonych; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/27 

Poprawka  27 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  38a. potępia kroki podejmowane z 

myślą o dalszej militaryzacji UE; wyraża 

ubolewanie z powodu planów 

przekierowania zasobów budżetowych na 

cele będące wyrazem obsesji na punkcie 

potęgi wojskowej, bezpieczeństwa i 

ingerencji w sprawy innych państw, które 

to czynniki stanowią podstawowe 

przyczyny kilku toczących się obecnie 

konfliktów zbrojnych, powodują 

przepływy migracyjne i są motywem do 

grabieży zasobów w krajach rozwijających 

się;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/28 

Poprawka  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  38b. sprzeciwia się nieustannie 

podejmowanym wysiłkom na rzecz 

ustanowienia unijnego programu badań 

w dziedzinie obronności oraz programu 

rozwoju przemysłu obronnego i 

zbrojeniowego, a także budowie unijnego 

wojskowego kompleksu przemysłowego; 

sprzeciwia się również łączeniu kwestii z 

zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i 

zewnętrznego oraz podporządkowaniu 

polityki handlowej, polityki rozwoju i 

polityki energetycznej wspólnej polityce 

zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 

wspólnej polityce bezpieczeństwa i 

obrony; w związku z tym podkreśla 

potrzebę ponownego przekształcenia UE 

w podmiot o charakterze całkowicie 

cywilnym, dążący do realizacji takich 

priorytetów jak eliminacja ubóstwa, cele 

zrównoważonego rozwoju, pokojowe 

rozwiązywanie konfliktów, kontrola 

zbrojeń, w tym również utrzymanie 

systemu wynikającego z Układu o 

nierozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz 

działania na rzecz całkowitego 

rozbrojenia jądrowego, a także uczciwy 

handel i wyważone stosunki handlowe; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/29 

Poprawka  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  38c. podkreśla znaczenie zwiększenia 

wsparcia na rzecz strategii politycznych, w 

ramach których propaguje się pokój i 

zgodne współistnienie narodów, w pełnej 

zgodności z zasadami określonymi w 

Karcie Narodów Zjednoczonych i prawie 

międzynarodowym;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/30 

Poprawka  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  38d. apeluje o wyższe środki budżetowe 

na rzecz skutecznych środków poprawy 

warunków bytowych uchodźców i 

migrantów przybywających do UE oraz na 

rzecz działań podejmowanych z myślą o 

ich włączeniu społecznym; odrzuca 

wszelkie środki budżetowe i strategie 

polityczne prowadzące do eksternalizacji 

granic UE w ramach inicjatyw takich jak 

porozumienie między UE a Turcją, a także 

do powielania takich inicjatyw na Bliskim 

Wschodzie i w Afryce, tworzenia tzw. 

regionalnych platform wysiadkowych oraz 

wzmacniania agencji Frontex i jej 

mandatu; odrzuca również wszelkie środki 

budżetowe stanowiące zachętę do wyścigu 

zbrojeń lub militaryzacji stosunków 

międzynarodowych, co zaproponowała 

UE; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/31 

Poprawka  31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 e (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  38e. potwierdza, że można i należy 

korzystać z budżetu UE w celu zachęcania 

do rozbrojenia, w tym rozbrojenia 

jądrowego, a także ponownie przekonuje, 

że państwa członkowskie w pierwszej 

kolejności powinny dążyć do 

zaprowadzania pokoju; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/32 

Poprawka  32 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 58 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  58a. podkreśla potrzebę podniesienia 

środków finansowych na tłumaczenia 

pisemne i ustne oraz odwrócenia tendencji 

ostatnich lat, aby rzeczywiście 

zagwarantować przestrzeganie zasady 

wielojęzyczności; domaga się podniesienia 

liczby tłumaczy pisemnych i ustnych 

poprzez integrację tłumaczy i 

pracowników zewnętrznych zajmujących 

stałe stanowiska i uczynienie z nich 

pracowników Parlamentu Europejskiego; 

podkreśla pilną potrzebę odpowiedzi na 

żądania pracowników, zwłaszcza tłumaczy 

ustnych; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/33 

Poprawka  33 

Liadh Ní Riada, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. zwraca uwagę na zaangażowanie 

na rzecz odnowienia programu UE w 

dziedzinie obrony, którego wyrazem jest 

porozumienie w sprawie europejskiego 

programu rozwoju przemysłu obronnego, 

stanowiące pierwszy etap Europejskiego 

Funduszu Obronnego; uważa, że takie 

wspólne działania przyczynią się do 

osiągnięcia efektu skali i lepszej 

koordynacji między państwami 

członkowskimi i przedsiębiorstwami, co 

pozwoli UE utrzymać jej strategiczną 

autonomię i stać się prawdziwym graczem 

światowym; 

7. sprzeciwia się pod wszelkimi 

względami bezprecedensowej militaryzacji 
UE, której wyrazem jest porozumienie w 

sprawie europejskiego programu rozwoju 

przemysłu obronnego, stanowiące 

pierwszy etap Europejskiego Funduszu 

Obronnego; przypomina, że art. 41 ust. 2 

Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) 

zabrania pokrywania z budżetu UE 

„wydatków przypadających na operacje 

mające wpływ na kwestie wojskowe i 

obronne”; apeluje o rozbrojenie, 

rozwiązywanie konfliktów oraz 

promowanie pokoju i stabilności;  

Or. en 

 

 


