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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

15.10.2014 A8-0014/60 

Poprawka  60 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas i inni 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp -1 (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 -1. uwaŜa, Ŝe niezwykle waŜne jest, aby 

domagać się znacznego zwiększenia kwot 

w odpowiednich działach budŜetu UE na 

spójność gospodarczą i społeczną – 

powinny być one co najmniej dwukrotnie 

wyŜsze od obecnych kwot – oraz Ŝe 

powinna temu towarzyszyć głęboka 

zmiana ich podziału; uwaŜa teŜ, Ŝe 

niezwykle waŜne jest, aby bezzwłocznie 

dokonano rewizji WRF, która doprowadzi 

do znacznego zwiększenia kwot, co 

najmniej dwukrotnego w stosunku do 

obecnych; uwaŜa, Ŝe niezwykle waŜne jest, 

aby środki umoŜliwiające takie 

zwiększenia uzyskać poprzez zwiększenie 

wkładu państw członkowskich o wyŜszym 

DNB i wyŜszych dochodach na 

mieszkańca, zmieniając tym samym 

obecne zasady wnoszenia wkładu; 

Or. pt 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

15.10.2014 A8-0014/61 

Poprawka  61 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas i inni 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp -1 (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 -1. uwaŜa, Ŝe niezwykle waŜne jest, aby 

środki umoŜliwiające takie zwiększenia 

uzyskać poprzez zwiększenie wkładu 

państw członkowskich o wyŜszym DNB i 

wyŜszych dochodach na mieszkańca, 

zmieniając tym samym obecne zasady 

wnoszenia wkładu; 

Or. pt 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

15.10.2014 A8-0014/62 

Poprawka  62 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas i inni 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4a. uwaŜa, Ŝe konieczne jest zerwanie z 

aktualną polityką UE, jeŜeli faktycznie 

chcemy rozwiązać problem trwałego 

wzrostu gospodarczego, ubóstwa, 

bezrobocia, wykluczenia społecznego i 

nierówności (w dochodach); podkreśla, Ŝe 

potrzebna jest nowa strategia w celu 

zdefiniowania nowej drogi dla Europy – 

drogi ku pełnemu zatrudnieniu, godziwej 

pracy, godziwym wynagrodzeniom, 

spójności społecznej i gospodarczej oraz 

ochronie socjalnej dla wszystkich, która 

zagwarantuje najwyŜszy poziom Ŝycia, 

która będzie uwzględniała potrzeby 

rozwojowe kaŜdego państwa 

członkowskiego, a zwłaszcza państw 

słabiej rozwiniętych, która będzie 

promowała realną konwergencję 

przyczyniającą się do zlikwidowania 

przepaści rozwojowej między państwami 

członkowskimi i istniejących dysproporcji 

gospodarczych, społecznych i 

regionalnych; 

 

Or. pt 
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15.10.2014 A8-0014/63 

Poprawka  63 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas i inni 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11a. uwaŜa, Ŝe niezwykle waŜne jest, aby 

zwiększyć wsparcie dla państw 

członkowskich, w szczególności tych, 

które juŜ borykają się z recesją 

gospodarczą, aby umoŜliwić im 

inwestowanie w infrastrukturę, zaplecze 

socjalne oraz badania, innowacje i 

rozwój; 

Or. pt 
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15.10.2014 A8-0014/64 

Poprawka  64 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas i inni 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 39a. wzywa Komisję, aby – wobec 

pogłębiania się kryzysu i jego skutków 

przejawiających się znaczącym wzrostem 

ubóstwa – nadała priorytet rzeczywistej 

walce z biedą poprzez zaproponowanie 

szczegółowych działań na rzecz 

ograniczania ubóstwa i kroków, dzięki 

którym budŜet UE będzie mógł uzupełniać 

środki podejmowania na szczeblu państw 

członkowskich; 

Or. pt 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

15.10.2014 A8-0014/65 

Poprawka  65 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas i inni 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 75a. uwaŜa, Ŝe niezmiernie waŜne jest 

zaprzestanie w sposób zasadniczy 

wydatków na wojsko oraz na 

przedstawicielstwo zewnętrzne, 

represjonowanie migrantów (w tym 

Frontex) i propagandę; 

Or. pt 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

15.10.2014 A8-0014/66 

Poprawka  66 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas i inni 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 b (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 75b. odrzuca jakiekolwiek 

wykorzystywanie budŜetu Unii na 

finansowanie militarystycznej i 

neoliberalnej UE; uwaŜa za konieczne 

opracowanie alternatywnego programu 

wspierającego trwały rozwój, zwiększony, 

przyjazny dla środowiska popyt 

wewnętrzny oparty na wzroście 

wynagrodzeń, pełne zatrudnienie 

z poszanowaniem praw pracowniczych, 

dobrobyt społeczny, likwidację ubóstwa i 

wykluczenia społecznego oraz spójność 

społeczną i gospodarczą; 

Or. pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


