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9.11.2018 A8-0358/56 

Poprawka  56 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt wstępnego sprawozdania 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

 

Projekt wstępnego sprawozdania Poprawka 

 4a.  odrzuca neoliberalną linię polityki 

propagowaną w obecnych WRF, 

zwłaszcza w odniesieniu do polityki 

spójności, programów inwestycyjnych i 

przystąpienia krajów kandydujących; 

przypomina w związku z tym, że 

całkowicie sprzeciwia się 

uwarunkowaniom makroekonomicznym 

nałożonym na politykę spójności, co 

odzwierciedlono we wniosku dotyczącym 

wspólnych przepisów EFRR, EFS+, 

Funduszu Spójności i EFMR, oraz że 

odrzuca program wspierania reform i 

uwarunkowania narzucone w ramach 

pomocy przedakcesyjnej; 

Or. pt 



 

AM\1168619PL.docx  PE624.234v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

9.11.2018 A8-0358/57 

Poprawka  57 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt wstępnego sprawozdania 

Ustęp 4 b (nowy) 

 

 

Projekt wstępnego sprawozdania Poprawka 

 4b.  odrzuca wzmocnienie opcji 

militarystycznej, wojennej i dotyczącej 

bezpieczeństwa, która charakteryzuje 

wniosek w sprawie wieloletnich ram 

finansowych na lata 2021-2027, a także 

jego rasistowski i ksenofobiczny charakter 

w dziedzinie migracji ze szkodą dla pokoju 

i solidarności między narodami; odrzuca 

w związku z tym przewidywany 

zdecydowany wzrost środków na 

obronność i bezpieczeństwo; domaga się 

zatem, aby środki przeznaczone na 

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Europejski Fundusz Obronny, wspólną 

politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, 

mobilność wojskową, Instrument 

Sąsiedztwa oraz Współpracy 

Międzynarodowej i Rozwojowej zostały w 

całości przydzielone na strategie 

polityczne wspierające spójność 

gospodarczą, społeczną i terytorialną, na 

małe i średnie gospodarstwa rolne, na 

rybołówstwo na małą skalę i rozwój 

przemysłowy, w szczególności państw o 

mniejszej zdolności przemysłowej, a także 

na przyjmowanie i integrację migrantów; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/58 

Poprawka  58 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt wstępnego sprawozdania 

Ustęp 4 c (nowy) 

 

 

Projekt wstępnego sprawozdania Poprawka 

 4c. podkreśla, że praktyczne 

doświadczenia związane ze stosowaniem 

„koncentracji tematycznej” są ze sobą 

sprzeczne i że nie ma dowodów na 

istnienie pozytywnego związku między 

dążeniem do zmniejszenia dysproporcji 

regionalnych a „koncentracją 

tematyczną”, choć w niektórych analizach 

sugeruje się, że warianty określone w 

obecnej koncentracji tematycznej są 

czynnikami pogarszającymi różnice 

regionalne – na przykład między dużymi 

metropoliami a resztą terytorium Europy, 

a nawet między państwami, w których 

PKB na mieszkańca przekracza średnią 

UE, a państwami objętymi polityką 

spójności; w związku z tym broni 

rozszerzenia autonomicznych i 

elastycznych zdolności każdego państwa 

członkowskiego w zakresie zarządzania w 

nowych wieloletnich ramach 

finansowych, odrzucając dalszą 

centralizację i biurokratyzację wspólnych 

zasad ich stosowania; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/59 

Poprawka  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 

(2018/0166R(APP)) 

Projekt wstępnego sprawozdania 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

 

Projekt wstępnego sprawozdania Poprawka 

 10a. podkreśla, że decyzja w sprawie WRF 

na lata 2021–2027 wymaga 

jednomyślności państw członkowskich w 

Radzie; uważa, że zasada ta ma 

zasadnicze znaczenie dla 

zagwarantowania, że zatwierdzone 

wieloletnie ramy finansowe będą możliwe 

do zaakceptowania przez wszystkie 

państwa członkowskie, i wyklucza 

scenariusz zakładający narzucenie jednej 

propozycji forsowanej przez większość 

przeciwko woli mniejszości państw 

członkowskich; odrzuca w związku z tym 

wszelkie próby zniesienia zasady 

jednomyślności podejmowania decyzji w 

sprawie WRF; 

Or. pt 

 

 


