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8.11.2018 A8-0358/35 

Poprawka  35 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez  

Wstępne sprawozdanie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – 

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla, że propozycja Komisji 

dotycząca ogólnego poziomu następnych 

wieloletnich ram finansowych – 1,08% 
DNB UE-27 (1,11% po włączeniu 

Europejskiego Funduszu Rozwoju) – 

oznacza (w kategoriach procentowych 

DNB) faktyczną obniżkę w porównaniu z 

obecnymi wieloletnimi ramami 

finansowymi; uważa, że proponowany 

poziom wieloletnich ram finansowych nie 

umożliwi Unii realizacji jej zobowiązań 

politycznych ani reagowania na stojące 

przed nią istotne wyzwania; zamierza 

zatem podjąć negocjacje z myślą o 

niezbędnym podwyższeniu środków; 

3. przypomina, że – jak stwierdzono 

w sprawozdaniu Wernera z 1970 r. i w 

sprawozdaniu McDougala z 1977 r. –  

Unia potrzebuje zwiększenia środków, aby 

po prostu utorować drogę do 

zrównoważenia rozbieżności 

wynikających z jednolitego rynku i 

obecnej struktury gospodarczej; w 

związku z tym oficjalnie zmienia swoje 

stanowisko dotyczące poziomu 

wieloletnich ram finansowych na lata 

2021–2027, który należy ustalić na 4 

074,1 mld EUR w cenach z 2018 r., co 

stanowi 4 % DNB UE-27, w celu 

zapewnienia poziomu finansowania 

kluczowych strategii politycznych UE, 

umożliwiającego im realizację misji i 

osiągnięcie założonych celów; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/36 

Poprawka  36 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Wstępne sprawozdanie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – 

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 30a. wzywa do położenia kresu 

obecnemu systemowi pułapów i 

przekształcenia wieloletnich ram 

finansowych w elastyczny i 

zorganizowany system planowania 

programów na szczeblu UE, zapewniając 

wystarczające środki na realizację 

kierunków działań; uważa, że instytucje 

UE powinny przestrzegać pułapów 

wydatków przez cały okres trwania cykli, 

kompensując deficyty nadwyżkami w 

okresie wieloletnich ram finansowych; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/37 

Poprawka  37 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Wstępne sprawozdanie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – 

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 47 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 47a. wzywa do prawdziwej walki z 

uchylaniem się od opodatkowania i 

unikaniem opodatkowania, wraz z 

wprowadzeniem odstraszających sankcji, 

w odniesieniu do rajów podatkowych oraz 

podmiotów umożliwiających lub 

wspierających taką działalność, w 

szczególności, i jako pierwszy krok, 

podmiotów działających na kontynencie 

europejskim; uważa, że państwa 

członkowskie powinny współpracować 

poprzez ustanowienie skoordynowanego 

systemu monitorowania przepływu 

kapitału w celu zwalczania uchylania się 

od opodatkowania i unikania 

opodatkowania oraz prania pieniędzy; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/38 

Poprawka  38 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Wstępne sprawozdanie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – 

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. zamierza zabezpieczyć 

wystarczający poziom finansowania na 

podstawie wniosku Komisji dotyczącego 

działu 4 „Migracja i zarządzanie 

granicami” oraz działu 5 „Bezpieczeństwo 

i obrona”, w tym w zakresie reagowania 

kryzysowego; ponownie potwierdza swoje 

ugruntowane stanowisko, że dodatkowe 

priorytety polityczne należy powiązać z 

dodatkowymi środkami finansowymi, aby 

nie podważać istniejących strategii 

politycznych i realizowanych programów 

oraz ich finansowania w nowych 

wieloletnich ramach finansowych; 

18. wzywa do priorytetowego 

traktowania, biorąc pod uwagę pilny i 

dogłębny przebieg procesu zmian 

klimatycznych, programów UE, które 

pomogą upowszechnić nowe systemy 

produkcji oparte na czystych energiach 

odnawialnych, dostosowane do 

technologii, surowców i procesów 

produkcyjnych, które ograniczają 

wytwarzanie odpadów i emisję gazów 

cieplarnianych; uważa, że w tym celu 

wszystkie programy związane z przejściem 

na nowy model produkcji powinny zostać 

wzmocnione środkami dotychczas 

przeznaczanymi na cele wojskowe, które 

to środki muszą zostać całkowicie 

przesunięte do nowych wieloletnich ram 

finansowych; wzywa do całkowitego 

zakończenia wszystkich programów UE 

związanych z obronnością; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/39 

Poprawka  39 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Wstępne sprawozdanie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – 

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. wzywa do opracowania nowej 

koncepcji polityki inwestycyjnej, 

obejmującej wszystkie mechanizmy 

inwestycyjne UE w ramach wieloletnich 

ram finansowych; uważa, że mechanizmy 

te powinny opierać się na prostych 

inwestycjach publicznych, sprzyjać 

tworzeniu nowych i godnych miejsc pracy 

w ramach programów inwestycyjnych 

powiązanych z nową transformacją 

energetyczną opartą na czystych i 

odnawialnych źródłach energii oraz 

rzeczywistym procesie konwergencji w 

Europie; uważa, że powinny one również 

służyć jako automatyczne mechanizmy 

amortyzacji wykorzystujące wskaźniki w 

celu zrównoważenia nierównowagi salda 

zewnętrznego państw członkowskich; 

uważa, że będzie to oznaczało większe i 

lepsze inwestycje w państwach 

członkowskich z deficytami bilansu 

płatniczego, podczas gdy w państwach z 

nadwyżką powinien wzrosnąć poziom płac 

realnych; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/40 

Poprawka  40 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Wstępne sprawozdanie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – 

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 39a. proponuje proces przejściowy w 

celu skorygowania systemu wkładów 

krajowych, który dotychczas przeważał; 

uważa, że proces ten powinien opierać się 

na nowym systemie współpracy 

podatkowej między państwami 

członkowskimi zgodnie z bardziej 

progresywnymi systemami podatkowymi; 

uważa, że system zasobów własnych UE 

musi obejmować kryterium podziału 

związane z dochodem na mieszkańca, co 

oznacza, że centralne państwa 

członkowskie, które dzięki strukturze 

gospodarczej strefy euro wykorzystują 

nadwyżki bilansu płatniczego, powinny w 

większym stopniu przyczyniać się do 

wyrównywania nierównomiernego 

europejskiego podziału pracy, 

umożliwiając tym samym rzeczywistą 

konwergencję w całej Europie; 

Or. en 

 

 


