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Poprawka  54 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

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. 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 

odpowiada rzeczywistym potrzebom 

państw członkowskich, ani aspiracjom ich 

pracowników oraz obywateli i dlatego 

należy go odrzucić; 
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Poprawka  55 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes,  

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

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 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. ponadto wyraża sprzeciw wobec 

wszelkich obniżek środków 

przeznaczonych na długofalowe strategie 

polityczne UE zapisane w traktatach, takie 

jak polityka spójności oraz wspólna 

polityka rolna i polityka rybołówstwa; 

sprzeciwia się w szczególności 

radykalnym cięciom, które będą miały 

negatywny wpływ na istotę tych strategii 

politycznych i na ich cele, np. cięciom 

zaproponowanym w odniesieniu do 

Funduszu Spójności lub Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich; kwestionuje w tym 

kontekście zasadność propozycji 

dotyczącej obniżenia środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Plus,  choć rozszerzono jego zakres i 

włączono doń cztery istniejące programy 

społeczne, zwłaszcza inicjatywę na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych; 

4. ponadto wyraża zdecydowany 

sprzeciw wobec wszelkich obniżek 

środków, zarówno w kategoriach 

bezwzględnych, jak i względnych, 
przeznaczonych na spójność gospodarczą, 

społeczną i terytorialną, oraz poziomu 

wsparcia dla sektorów rolnictwa i 

rybołówstwa;  potępia w szczególności 

wszelkie cięcia, które będą miały 

negatywny wpływ na te obszary, np. 

cięciom zaproponowanym w odniesieniu 

do Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu 

Rolniczego Gwarancji; kwestionuje w tym 

kontekście zasadność propozycji 

dotyczącej obniżenia środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Plus;  apeluje o wzmocnienie programu 

szczególnych opcji na rzecz regionów 

oddalonych i wyspiarskich (POSEI), a w 

szczególności o ustanowienia specjalnego 

podprogramu POSEI na rzecz wspierania 

transportu; 

Or. en 
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