
 

AM\1168620PL.docx  PE624.234v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

8.11.2018 A8-0358/60 

Poprawka  60 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. ponownie potwierdza swoje 

oficjalne stanowisko dotyczące tego, że 

poziom wieloletnich ram finansowych na 

lata 2021–2027 należy ustalić na 1 324,1 

mld EUR w cenach z 2018 r., co stanowi 

1,3 % DNB UE-27, w celu zapewnienia 

niezbędnego poziomu finansowania 

kluczowych strategii politycznych UE, 

umożliwiającego im realizację misji i 

osiągnięcie założonych celów; 

16. uważa, że wieloletnie ramy 

finansowe na lata 2021–2027 powinny 

zostać znacznie zwiększone w stosunku do 

wniosku Komisji i zaleca Radzie 

rozpoczęcie negocjacji z myślą o 

osiągnięciu tego celu; uważa, że 

proponowany budżet nie będzie 

wystarczający do wdrożenia zasady 

spójności gospodarczej, społecznej i 

terytorialnej, że doprowadzi do 

pogłębienia asymetrii i będzie sprzyjać 

dynamice rozbieżności między państwami 

członkowskimi, w związku z czym należy 

go odrzucić; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/61 

Poprawka  61 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 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 17 – podpunkt iii 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

iii. zwiększenie poziomu finansowania 

infrastruktury transportowej za 

pośrednictwem instrumentu „Łącząc 

Europę” („CEF-Transport”); 

iii. zwiększenie poziomu finansowania 

infrastruktury transportowej za 

pośrednictwem instrumentu „Łącząc 

Europę” („CEF-Transport”) oraz, 

jednocześnie, zwiększenie poziomu 

finansowania krajowej, regionalnej i 

lokalnej infrastruktury transportowej oraz 

zrównoważonej mobilności; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/62 

Poprawka  62 

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 17 – podpunkt ix 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

ix. utrzymanie finansowania polityki 

spójności w UE-27 na poziomie budżetu 

na lata 2014–2020 w ujęciu realnym; 

ix. znaczne zwiększenie finansowania 

polityki spójności w UE-27 powyżej 

poziomu budżetu na lata 2014–2020 w 

ujęciu realnym; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/63 

Poprawka  63 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 17 – podpunkt xiv 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

xiv. podniesienie obecnego poziomu 

finansowania programu „Kreatywna 

Europa”; 

xiv. podniesienie obecnego poziomu 

finansowania programu „Kreatywna 

Europa” oraz utworzenie nowych 

programów i linii finansowania w celu 

wspierania kultury; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/64 

Poprawka  64 

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 17 – podpunkt xvi 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

xvi. utrzymanie finansowania wspólnej 

polityki rolnej w UE-27 na poziomie 

budżetu na lata 2014–2020 w ujęciu 

realnym przy jednoczesnym ujęciu w 

budżecie początkowej kwoty rezerwy 

rolnej; 

xvi. utrzymanie finansowania wspólnej 

polityki rolnej w UE-27 na poziomie 

budżetu na lata 2014–2020 w ujęciu 

realnym przy jednoczesnym zapewnieniu 

redystrybucji płatności w celu 

zapewnienia sprawiedliwego podziału 

płatności między kraje, rodzaje produkcji i 

producentów, eliminując obecne 

dysproporcje i przynosząc korzyści w 

kategoriach względnych państwom 

członkowskim o największych deficytach 

produkcyjnych, jak również małym i 

średnim producentom, oraz ujęciu w 

budżecie początkowej kwoty rezerwy 

rolnej; 

Or. en 



 

AM\1168620PL.docx  PE624.234v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

8.11.2018 A8-0358/65 

Poprawka  65 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 17 – podpunkt xvi a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 xvia. zwiększenie finansowania POSEI i 

ustanowienie specjalnego programu 

POSEI wspierającego transport, przy 

czym środki nie mogą być niższe niż w 

przypadku istniejącego programu POSEI; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/66 

Poprawka  66 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 17 – podpunkt xvii 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

xvii. podniesienie o 10% środków na 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki w 

związku z jego nową misją związaną z 

niebieską gospodarką; 

xvii. podniesienie o 10% środków na 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki w 

związku z jego nową misją związaną z 

niebieską gospodarką, nie zaniedbując 

wsparcia dla rybołówstwa, co wymaga 

zniesienia ograniczeń dotyczących 

odnowy floty rybackiej, pod warunkiem że 

zdolność połowowa jest dostosowana w 

celu uwzględnienia dostępności zasobów 

rybnych i ich ochrony; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/67 

Poprawka  67 

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 17 – podpunkt xviii 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

xviii. podwojenie obecnych środków na 

program Life+, w tym ustanowienie 

specjalnych puli środków na rzecz 

różnorodności biologicznej i zarządzania 

siecią Natura 2000; 

xviii. podwojenie obecnych środków na 

program Life+, w tym ustanowienie 

specjalnych puli środków na rzecz 

różnorodności biologicznej i zarządzania 

siecią Natura 2000 oraz zapewnienie 

sprawiedliwego podziału finansowania 

między państwa członkowskie; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/68 

Poprawka  68 

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 17 – podpunkt xix 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

xix. wprowadzenie specjalnego 

przydziału środków (4,8 mld EUR) na 

rzecz nowego funduszu sprawiedliwej 

transformacji sektora energetycznego, aby 

zneutralizować społeczne, społeczno-

gospodarcze i środowiskowe skutki 

wychodzenia z zależności od węgla, 

odczuwane negatywnie przez pracowników 

i społeczności; 

xix. wprowadzenie specjalnego 

przydziału środków (4,8 mld EUR) na 

rzecz nowego funduszu sprawiedliwej 

transformacji sektora energetycznego, 

zapewniając zrównoważony podział 

finansowania między państwa 

członkowskie, aby zneutralizować 

społeczne, społeczno-gospodarcze i 

środowiskowe skutki wychodzenia z 

zależności od węgla, odczuwane 

negatywnie przez pracowników i 

społeczności; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/69 

Poprawka  69 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, 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 17 – podpunkt xx 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

xx. wzmocnienie instrumentu lub 

instrumentów wsparcia polityki sąsiedztwa 

i polityki rozwoju (3,5 mld EUR), by dalej 

uczestniczyć w finansowaniu planu 

inwestycyjnego dla Afryki; 

xx. wzmocnienie instrumentu lub 

instrumentów wsparcia polityki 

współpracy na rzecz rozwoju (3,5 mld 

EUR), by dalej uczestniczyć w 

finansowaniu środków mających na celu 

zwalczanie ubóstwa oraz wzmocnienie i 

rozwój usług publicznych, między innymi 

w dziedzinie edukacji, zdrowia, 

zabezpieczenia społecznego, wody i 

podstawowych urządzeń sanitarnych, jak 

również wspieranie rolnictwa i przemysłu 

w Afryce; 

Or. en 

 

 


