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2.7.2018 A8-0247/34 

Poprawka  34 

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

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios 

Kouloglou, 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 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. przypomina, że w swojej rezolucji z 

dnia 15 marca 2018 r. Parlament określił 

następujące priorytety dla budżetu UE na 

2019 r.: trwały wzrost gospodarczy, 

innowacje, konkurencyjność, 

bezpieczeństwo, walka ze zmianą klimatu, 

przejście na odnawialne źródła energii 

oraz migracja, a także wezwał do 

zwrócenia szczególnej uwagi na ludzi 

młodych; 

1. apeluje o taki budżet UE na rok 

2019, w ramach którego obędzie można 

podejmować skuteczne działania na rzecz 

rozwoju społecznego, zrównoważonego 

wzrostu, spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej, innowacji, 

inwestycji publicznych, ochrony 

środowiska naturalnego i 

bioróżnorodności, pokoju oraz 

solidarności w sprawach zewnętrznych i 

wewnętrznych, zwłaszcza wobec 

migrantów; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/35 

Poprawka  35 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 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 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. niemniej jednak podkreśla, że 

przyczyną obecnego kryzysu w UE są 

ramy ustanowione na mocy traktatu 

lizbońskiego i poprzedzających go 

traktatów, a sytuacji tej nie da się 

przezwyciężyć w oparciu o obowiązujące 

ramy; przypomina o potrzebie odwrócenia 

traktatów regulujących kwestię integracji 

w celu uchylenia traktatu lizbońskiego, a 

w szczególności Traktatu o stabilności, 

koordynacji i zarządzaniu w unii 

gospodarczej i walutowej oraz pakietu 

dotyczącego zarządzania gospodarczego 

(sześciopaku) i drugiego pakietu 

dotyczącego zarządzania gospodarczego 

(dwupaku); apeluje o zwołanie przez Radę 

Europejską konferencji międzyrządowej w 

celu zajęcia się kwestią odwracalności i 

uchylenia traktatów; zwraca uwagę na 

pilną potrzebę odzyskania przez państwa 

członkowskie zdolności decydowania o 

strategiach gospodarczych, które najlepiej 

odpowiadają ich indywidualnym 

potrzebom; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/36 

Poprawka  36 

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 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6a. podkreśla, że EFIS nie służy ani 

rzeczywistej polityce inwestycyjnej, ani nie 

jest wyrazem prawdziwego zaangażowania 

na rzecz rozwiązania problemu bezrobocia 

i słabego wzrostu gospodarczego; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/37 

Poprawka  37 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

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 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 9a. podkreśla, że celem europejskiego 

filaru praw socjalnych jest najwyraźniej 

odwrócenie uwagi od neoliberalnej 

polityki UE, która doprowadziła do 

poważnego kryzysu gospodarczego oraz 

niepewnych form zatrudnienia i 

nierówności między kobietami a 

mężczyznami; zauważa, że celem 

europejskiego filaru praw socjalnych jest 

narzucenie w sposób zharmonizowany 

niskiego standardu praw socjalnych na 

szczeblu UE, osłabienie praw 

pracowniczych i socjalnych pracowników 

oraz pogłębienie zjawiska 

wykorzystywania i zubażania obywateli 

przy jednoczesnej próbie zalegalizowania 

antyspołecznych i niedemokratycznych 

instrumentów, takich jak unijne ramy 

zarządzania gospodarczego; utrzymuje, że 

postępową politykę społeczną można 

realizować jedynie w innej Europie, takiej, 

która wyrwie się z gorsetu polityki 

oszczędnościowej oraz polityki 

konkurencyjności, liberalizacji i 

deregulacji rynku pracy, osłabiającej 

prawa socjalne i pracownicze w 

państwach członkowskich i wywierającej 

presję na płace; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/38 

Poprawka  38 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios 

Kouloglou, 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 21 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. zdecydowanie potępia 

finansowanie za pośrednictwem programu 

„Horyzont 2020” izraelskich firm, które 

aktywnie uczestniczą w naruszaniu przez 

Izrael prawa międzynarodowego i praw 

człowieka na terytoriach palestyńskich; 

uważa, że przedsiębiorstwa prowadzące 

działalność badawczą na potrzeby wojska 

nie powinny otrzymywać finansowania z 

budżetu UE; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/39 

Poprawka  39 

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

Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

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 30 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 30a. wzywa do podwyższenia środków 

finansowych na programy sprzyjające 

tworzeniu miejsc pracy zapewniających 

prawa pracownicze oraz integracji 

społecznej ludzi młodych, a jednocześnie 

do zadbania o to, by środki unijne nie 

zachęcały do tworzenia niepłatnych 

stanowisk stażowych i miejsc pracy w 

niepewnych warunkach ani do 

zastępowania stałych miejsc pracy 

zatrudnieniem tymczasowym lub w formie 

niepłatnego stażu; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/40 

Poprawka  40 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 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 32 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 32a. podkreśla, że poziom zadłużenia w 

wielu państwach członkowskich należy do 

najwyższych na świecie; zwraca się zatem 

do Komisji i państw członkowskich o 

zainicjowanie i wsparcie procesu 

renegocjacji długu publicznego (odnośnie 

do kwot, terminów zapadalności i stóp 

procentowych) oraz eliminacji jego 

elementów spekulacyjnych i niezgodnych 

z prawem w najbardziej zadłużonych 

państwach, aby obsługa długu dała się 

pogodzić z rozwojem gospodarczym i 

społecznym; zauważa, że naprawa 

gospodarcza państw członkowskich jest 

niemożliwa bez redukcji zadłużenia; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/41 

Poprawka  41 

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 32 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 32b. krytykuje fakt, że mimo 

programów dostosowań gospodarczych 

państwa członkowskie, w których takie 

programy realizowano, borykają się z 

poważnymi problemami na płaszczyźnie 

gospodarczej i społecznej i w dalszym 

ciągu odczuwają konsekwencje polityki 

narzuconej przez trojkę; apeluje zatem o 

wprowadzenie planu awaryjnego w celu 

wsparcia gospodarki krajów, w których 

doszło do interwencji trojki, oraz o 

udostępnienie w ramach tego planu 

zasobów finansowych i umożliwienie 

niezbędnych wyjątków od zasad 

funkcjonowania jednolitego rynku i 

wspólnych strategii politycznych; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/42 

Poprawka  42 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 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 32 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 32c. wzywa do ustanowienia 

specjalnych programów wsparcia dla 

krajów, które uważają, że członkostwo w 

strefie euro stało się niemożliwe do 

utrzymania i trudne do udźwignięcia, a 

także do przewidzenia odpowiedniej 

rekompensaty za poniesione straty w 

ramach wynegocjowanej rezygnacji z 

jednolitej waluty przez państwa 

członkowskie, które starają się 

zrezygnować z euro; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/43 

Poprawka  43 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 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 32 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 32d. uważa, że przepisy dotyczące unii 

bankowej służą jedynie interesom dużego 

kapitału finansowego w UE i naruszają 

podstawowe zasady demokracji; wzywa do 

uchylenia przepisów dotyczących unii 

bankowej i przypomina, że należy zadbać 

o demokratyczną kontrolę publiczną nad 

systemem bankowym; 

Or. en 

 

 


