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6.3.2015 A8-0027/7 

Poprawka  7 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 
Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming 
Flanagan 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 
Motyw A a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Aa. mając na uwadze, Ŝe – w okresie 
głębokiego kryzysu gospodarczego i 
rosnących róŜnic w UE – konieczne jest 
zwiększenie budŜetu Wspólnoty w celu 
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
środków w przyszłorocznym budŜecie, ze 
szczególnym uwzględnieniem programów 
i projektów mających na celu wspieranie 
wzrostu i zatrudnienia na godnych 
warunkach, eliminację ubóstwa oraz 
inwestycje w inteligentny, trwały i 
ekologiczny rozwój; podkreśla, Ŝe wkład w 
to zwiększenie powinien pochodzić ze 
wzrostu płatności dokonywanych przez 
państwa członkowskie o najwyŜszym DNB 
i najwyŜszym dochodzie na mieszkańca, 
co wymaga zmiany obecnego stronniczego 
i niesprawiedliwego systemu kluczy do 
ustalania wkładu; ponownie stwierdza, Ŝe 
niezwykle istotne jest, by zwiększyć 
wsparcie dla państw członkowskich, 
zwłaszcza tych, które juŜ borykają się z 
recesją gospodarczą, przeznaczone na 
inwestycje w infrastrukturę, zaplecze 
socjalne, badania naukowe, innowacje i 
rozwój; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/8 

Poprawka  8 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias, Martina Michels, Pablo Iglesias, 
Younous Omarjee, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López 
Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 
Luke Ming Flanagan 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. uwaŜa, Ŝe potrzebny jest plan 
znacznych inwestycji publicznych i 
podkreśla, Ŝe naleŜy zerwać z obecną 
polityką UE, jeŜeli problemy trwałego 
wzrostu gospodarczego, bezrobocia, 
ubóstwa, wykluczenia społecznego i 
nierówności (w zakresie dochodów) mają 
być naleŜycie rozwiązane; podkreśla 
potrzebę nowej strategii w celu 
wyznaczenia nowej drogi dla Europy – 
drogi pełnego zatrudnienia, godnych 
miejsc pracy, zarobków wystarczających 
na utrzymanie, spójności społecznej i 
gospodarczej oraz ochrony socjalnej dla 
wszystkich, gwarantującej najwyŜsze 
standardy Ŝycia, drogi, która 
uwzględniałaby potrzeby rozwojowe 
kaŜdego państwa członkowskiego, w 
szczególności tych słabiej rozwiniętych, 
i promowałaby realną konwergencję, 
przyczyniając się do zmniejszenia 
przepaści rozwojowej między państwami 
członkowskimi, a takŜe istniejących róŜnic 
gospodarczych, społecznych 
i regionalnych; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/9 

Poprawka  9 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 
Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 
Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 
Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1b. zdecydowanie potępia cięcia 
budŜetowe w dziedzinie nauki i innowacji, 
w szczególności kwoty 2,7 mld EUR z 
programu „Horyzont 2020”; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/10 

Poprawka  10 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 
Pablo Iglesias, Martina Michels, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 
Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 
Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 c (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1c. podkreśla, Ŝe dla Unii Europejskiej to 
bezrobocie stanowi główną kwestię, którą 
trzeba się pilnie zająć; uwaŜa, Ŝe 
oŜywienie gospodarek państw 
członkowskich i stworzenie nowych miejsc 
pracy wymaga rezygnacji z polityki 
oszczędnościowej w UE, aby umoŜliwić 
państwom członkowskim realizowanie 
opcji politycznych, jakie odpowiadają 
najlepiej ich specyficznej sytuacji; dlatego 
uwaŜa, Ŝe budŜet UE powinien 
koncentrować się głównie na tworzeniu 
godziwych miejsc pracy oraz zapewnieniu 
trwałego wzrostu; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/11 

Poprawka  11 

Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 2 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  2a. jest przekonany, Ŝe oczywistą 
konsekwencją niŜszego budŜetu UE 
powinno być mniej UE, a nie więcej Unii 
mniejszym kosztem; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/12 

Poprawka  12 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Martina Michels, Marisa Matias, 
Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López 
Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan,  
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 3 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla, Ŝe za pośrednictwem 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych wydaje się największą 

część środków z budŜetu UE 
przeznaczonych na inwestycje oraz Ŝe 
mają one decydujące znaczenie dla 

tworzenia miejsc pracy i pobudzania 

wzrostu oraz dla konkurencyjności i 
innowacji; podkreśla, Ŝe polityka spójności 
UE odgrywała zasadniczą rolę w 

utrzymaniu inwestycji publicznych w 

kluczowych obszarach gospodarki i Ŝe 

uzyskała w tych obszarach widoczne 

wyniki, dzięki którym państwa 

członkowskie i regiony są w stanie 

przezwycięŜyć obecny kryzys i 
zrealizować cele strategii Europa 2020; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 

do uczynienia wszystkiego, co w ich mocy, 

aby w najbliŜszych miesiącach sprawnie 

przyjąć pozostałe programy operacyjne, 

dzięki czemu w 2016 r. ich realizacja 

będzie się odbywać w normalnym tempie; 

3. podkreśla, Ŝe za pośrednictwem 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych wydaje się największą 

część środków z budŜetu UE oraz Ŝe mają 

one decydujące znaczenie dla tworzenia 

miejsc pracy i pobudzania wzrostu oraz dla 
zwiększania spójności, integracji i 
innowacji; podkreśla, Ŝe polityka spójności 
UE odgrywała zasadniczą rolę w 

utrzymaniu inwestycji publicznych w 

kluczowych obszarach gospodarki i Ŝe 

uzyskała w tych obszarach widoczne 

wyniki, dzięki którym państwa 

członkowskie i regiony są w stanie 

przezwycięŜyć obecny kryzys dzięki 
zwiększeniu środków na fundusz 
spójności i fundusze strukturalne, w 
szczególności na EFS i programy takie 
jak Progress, zwracając przy tym 
szczególną uwagę na zatrudnienie dające 
uprawnienia, równe prawa i równe szanse 
oraz walkę w celu wykorzenienia ubóstwa; 
podkreśla, Ŝe państwom członkowskim 
naleŜy udostępnić narzędzia 
umoŜliwiające ich obywatelom znalezienie 
wyjścia z kryzysu; w związku z tym zwraca 
szczególną uwagę na potrzebę 
inwestowania w obszarach takich jak 
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edukacja i mobilność, badania naukowe i 
innowacje oraz mikroprzedsiębiorstwa 
oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, aby 
wspierać tworzenie nowych miejsc pracy, 
zwłaszcza z myślą o ludziach młodych; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 

do uczynienia wszystkiego, co w ich mocy, 

aby w najbliŜszych miesiącach sprawnie 

przyjąć pozostałe programy operacyjne, 

dzięki czemu w 2016 r. ich realizacja 

będzie się odbywać w normalnym tempie; 

 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/13 

Poprawka  13 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 
Pablo Iglesias, Martina Michels, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 
Malin Björk, Fabio De Masi, João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, 
Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 3 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3a. przypomina, Ŝe usługi i świadczenia 
opieki społecznej są przedmiotem presji 
we wszystkich państwach członkowskich; 
podkreśla, Ŝe decyzje polityczne na 
szczeblu UE nie powinny mieć 
szkodliwych skutków dla dostępności i 
jakości usług oraz świadczeń opieki 
społecznej w państwach członkowskich 
ani dla zdolności państw członkowskich 
do ich finansowania; apeluje zatem do 
Komisji o przedstawienie projektu 
budŜetu, który poprawi zdolność państw 
członkowskich do ochrony ich systemów 
opieki społecznej; 
 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/14 

Poprawka  14 

Dennis de Jong, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo  
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 3 b (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3b. przypomina, Ŝe fundusze regionalne, 
strukturalne i spójności istnieją po to, 
Ŝeby zmniejszyć róŜnice w poziomie 
rozwoju gospodarczego poszczególnych 
regionów UE; z troską zauwaŜa, Ŝe duŜa 
część tych funduszy jest wypłacana 
bogatszym państwom członkowskim; jest 
przekonany, Ŝe jest to nieefektyne 
wykorzystanie tych funduszy oraz Ŝe 
powinny one być zarezerwowane dla 
państw członkowskich rzeczywiście ich 
potrzebujących; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/15 

Poprawka  15 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Marisa Matias, 
Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Dennis de 
Jong, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 5 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla znaczenie mobilności 
transgranicznej jako środka 
umoŜliwiającego Europie korzystanie z 

róŜnorodności kwalifikacji obywateli przy 

jednoczesnym rozszerzaniu oferty 

szkoleniowej i moŜliwości zatrudnienia dla 

przedstawicieli wszystkich pokoleń; jest 
zdania, Ŝe udane programy na rzecz 
mobilności, które stały się juŜ wzorcem, 
takie jak Erasmus+, są korzystne zarówno 

dla samych zainteresowanych, jak i dla 

gospodarki, wobec czego naleŜy je w pełni 

wykorzystywać; przypomina w tym 
kontekście, Ŝe zawsze naleŜy uwzględniać 
społeczne aspekty mobilności oraz Ŝe 
mobilność jest tylko jednym z moŜliwych 
narzędzi zwalczania bezrobocia i nie 
powinna być środkiem ostatecznym; 

5. podkreśla, Ŝe mobilność transgraniczna 
nie stanowi rozwiązania problemu 
wysokiego bezrobocia i uwypukla, Ŝe 
budŜet UE powinien wspierać inicjatywy 
państw członkowskich na rzecz tworzenia 
miejsc pracy, w szczególności inicjatywy 
słuŜące pobudzaniu inwestycji i 
wspieraniu tworzenia miejsc pracy w 
regionach o wysokim bezrobociu; 
podkreśla znaczenie uczenia się przez całe 
Ŝycie jako środka umoŜliwiającego Europie 

korzystanie z róŜnorodności kwalifikacji 

obywateli przy jednoczesnym rozszerzaniu 

oferty szkoleniowej i moŜliwości 

zatrudnienia dla przedstawicieli wszystkich 

pokoleń; jest zdania, Ŝe udane programy, 

takie jak Erasmus+, są korzystne zarówno 

dla samych zainteresowanych, jak i dla 

gospodarki, wobec czego naleŜy je w pełni 

wykorzystywać;  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/16 

Poprawka  16 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 
Martina Michels, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 
Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 
Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 

Pablo Iglesias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 5 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  5a. podkreśla, Ŝe unijna polityka 
oszczędności spowodowała presję na 
obniŜenie płac realnych w państwach 
członkowskich oraz Ŝe spowoduje to 
przedłuŜenie kryzysu gospodarczego i 
społecznego; uwaŜa, Ŝe budŜet powinien 
zostać wykorzystany do wsparcia wysiłków 
zmierzających do wzrostu płac realnych 
oraz walki z dumpingiem społecznym w 
państwach członkowskich; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/17 

Poprawka  17 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Fabio De Masi, 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Pablo Echenique, Tania González 

Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 6 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  6a. za bardzo niedemokratyczne uwaŜa 
przejmowanie przez Komisję coraz 
większych uprawnień umoŜliwiających jej 
kontrolowanie budŜetów krajowych; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/18 

Poprawka  18 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Malin Björk, 
Luke Ming Flanagan 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 b (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  6b. jest przekonany, Ŝe lepsze wykonanie 
budŜetu UE uwolniłoby znaczne środki; 
zauwaŜa, iŜ zdaniem ETO zwłaszcza 
systemy kontroli audytów państw 
członkowskich działają jedynie częściowo; 
jest przekonany, Ŝe brak efektywnych i 
skutecznych systemów kontroli na 
szczeblu państw członkowskich ma 
szkodliwy wpływ na budŜet UE; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/19 

Poprawka  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Lidia Senra 
Rodríguez, Dennis de Jong, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari  
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. z zadowoleniem przyjmuje, jako 
pierwszy krok, plan inwestycyjny 
przedstawiony przez Komisję w celu 
zrekompensowania deficytu w 
inwestycjach publicznych i prywatnych 
wynikających ze zmniejszenia wydatków 
publicznych w kontekście kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który moŜe 
umoŜliwić zgromadzenie kwoty 315 mld 
EUR na inwestycje w infrastrukturę, 
edukację i badania naukowe, a takŜe małe 
i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o 
średniej kapitalizacji; zwraca uwagę, Ŝe 
budŜet UE ma stanowić trzon tego planu 
inwestycyjnego, gdyŜ to z niego będzie 
pochodzić fundusz gwarancyjny w kwocie 
8 mld EUR w środkach na zobowiązania i 
płatności w celu zasilenia Europejskiego 
Funduszu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych; uwaŜa, Ŝe wkład z budŜetu 
UE powinien umoŜliwić osiągnięcie 
wysokiego zwrotu dzięki większemu 
efektowi mnoŜnikowemu; potwierdza 
swoją chęć drobiazgowego 
przeanalizowania sposobu, w jaki 
zobowiązania finansowe UE i EBI na 
rzecz ustanowienia Europejskiego 
Funduszu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych przekładają się na budŜet; 

skreślony 
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Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/20 

Poprawka  20 

Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 
Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 8 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. z zadowoleniem przyjmuje, jako 
pierwszy krok, plan inwestycyjny 
przedstawiony przez Komisję w celu 
zrekompensowania deficytu w 
inwestycjach publicznych i prywatnych 
wynikających ze zmniejszenia wydatków 
publicznych w kontekście kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który moŜe 
umoŜliwić zgromadzenie kwoty 315 mld 

EUR na inwestycje w infrastrukturę, 
edukację i badania naukowe, a takŜe małe 
i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o 
średniej kapitalizacji; zwraca uwagę, Ŝe 
budŜet UE ma stanowić trzon tego planu 

inwestycyjnego, gdyŜ to z niego będzie 

pochodzić fundusz gwarancyjny w kwocie 

8 mld EUR w środkach na zobowiązania i 

płatności w celu zasilenia Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych; uwaŜa, Ŝe wkład z budŜetu 
UE powinien umoŜliwić osiągnięcie 
wysokiego zwrotu dzięki większemu 
efektowi mnoŜnikowemu; potwierdza 
swoją chęć drobiazgowego 
przeanalizowania sposobu, w jaki 
zobowiązania finansowe UE i EBI na 
rzecz ustanowienia Europejskiego 
Funduszu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych przekładają się na budŜet; 

8. odnotowuje plan inwestycyjny 
przedstawiony przez Komisję jako 
pierwszy krok w uznaniu, Ŝe brak 
inwestycji w UE stanowi problem; 
ubolewa, Ŝe faktyczna kwota pieniędzy 
publicznych, głównie w formie gwarancji 
publicznych, jest zbyt niska, aby stanowić 
rzeczywisty bodziec dla gospodarki 
europejskiej i pokonać deficyt w 
inwestycjach publicznych i prywatnych 
spowodowany polityką oszczędności 
wprowadzoną w następstwie kryzysu 
finansowego, zauwaŜa, Ŝe nawet całkowita 
oczekiwana ilość inwestycji o wartości 315 
mld EUR w okresie 3 lat stanowi impuls 
mniejszy niŜ 1 % PKB UE rocznie;   
przypomina, Ŝe gwarancja z budŜetu UE 
stanowi mniej niŜ 1 % budŜetu UE w 
ciągu najbliŜszych 5 lat, podczas gdy sam 
budŜet UE wynosi poniŜej 1 % PKB UE; 
zwraca uwagę, Ŝe budŜet UE ma stanowić 

trzon tego planu inwestycyjnego, gdyŜ to z 

niego będzie pochodzić fundusz 

gwarancyjny w kwocie 8 mld EUR w 

środkach na zobowiązania i płatności w 

celu zasilenia Europejskiego Funduszu na 

rzecz Inwestycji Strategicznych; wzywa 
Komisję i Radę do zapewnienia 
alternatywnych źródeł na pokrycie tych 
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zobowiązań bez uszczuplania środków 
przeznaczonych na program „Horyzont 
2020” i instrument „Łącząc Europę”, w 
szczególności działania Marie Curie, EIT, 
JRP i Kiks; 

  

Or. en 



 

AM\1053199PL.doc  PE552.211v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2015 A8-0027/21 

Poprawka  21 

Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Fabio De Masi, Liadh Ní Riada, 
Marisa Matias, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan, 
Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 
Sofia Sakorafa  
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  8a. podkreśla zapotrzebowanie na spójną 
europejską strategię inwestycyjną w 
formie „europejskiego programu 
inwestycyjnego na rzecz zrównowaŜonego 
rozwoju zatrudnienia” z budŜetem w 
wysokości przynajmniej 2% PKB UE 
rocznie przez 10 lat, który powinien 
uzupełniać podobne działania państw 
członkowskich w zakresie inwestycji 
publicznych; zauwaŜa, Ŝe taki program 
inwestycyjny częściowo finansowałby się 
sam poprzez większy wzrost PKB i 
dochody podatkowe; wzywa Komisję i 
Radę do uwzględnienia dodatkowych 
koniecznych środków finansowych w 
swych propozycjach dotyczących budŜetu 
na rok 2016;  

Or. en 



 

AM\1053199PL.doc  PE552.211v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2015 A8-0027/22 

Poprawka  22 

Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 
Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania González Peñas, 
Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 
Luke Ming Flanagan 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. podkreśla dodatkowy i uzupełniający 
charakter proponowanego planu 
inwestycyjnego i budŜetu UE, a takŜe 
wspólne dla tych instrumentów 
zobowiązanie do pobudzania gospodarki i 
tworzenia miejsc pracy; podkreśla, Ŝe 
budŜet UE sam w sobie jest istotnym 

narzędziem inwestycyjnym wyróŜniającym 
się z uwagi na swoją rolę i swoje cele, 
które przynosi wymierne rezultaty o 

jednoznacznej europejskiej wartości 

dodanej; jest przekonany, Ŝe nie moŜna 

szczędzić wysiłków na rzecz osiągnięcia 

efektów synergii nie tylko między planem 

inwestycyjnym a budŜetem UE, ale 

równieŜ w odniesieniu do budŜetów 

krajowych, aby złagodzić braki 

inwestycyjne, zagwarantować 

konwergencję i stabilność w UE oraz 

zmaksymalizować wpływ wydatków 

publicznych na realną gospodarkę; 
podkreśla ponadto, jak waŜne jest 

usuwanie istniejących utrudnień 

związanych z inwestowaniem, zwłaszcza w 

kwestii jasności i przewidywalności ram 

regulacyjnych; 

9. wyraŜa głębokie ubolewanie, Ŝe w EFIS 
nie stanowi rzeczywistego publicznego 
planu inwestycyjnego dla Europy;  
podkreśla konieczność opracowania 
„europejskiego programu inwestycyjnego 
na rzecz zrównowaŜonego rozwoju 
zatrudnienia” gwarantującego tworzenie 
nowych miejsc pracy i zapewniającego 
przejście na zrównowaŜoną gospodarkę;   
wzywa do udzielenia odpowiedniego 
wsparcia MŚP, mikroprzedsiębiorstwom i 
przedsiębiorstwom społecznym;  wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do 
zwiększenia wykorzystania obligacji EBI i 
istniejących instrumentów, takich jak 
Europejski Fundusz Inwestycyjny, na 
rzecz strategii naprawy gospodarczej 
prowadzonej przez sektor publiczny; 
podkreśla, Ŝe budŜet UE sam w sobie jest 

istotnym narzędziem inwestycyjnym 
mającym szczególną rolę i cele, które 
przynosi wymierne rezultaty o 

jednoznacznej europejskiej wartości 

dodanej; jest przekonany, Ŝe nie moŜna 

szczędzić wysiłków na rzecz zapewnienia 
demokratycznej kontroli i 
odpowiedzialności polityki inwestycyjnej 
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UE, osiągnięcia efektów synergii nie tylko 
między takim planem inwestycyjnym a 

budŜetem UE, ale równieŜ w odniesieniu 

do budŜetów krajowych, aby złagodzić 

braki inwestycyjne, zagwarantować 

konwergencję i stabilność w UE oraz 

zmaksymalizować wpływ wydatków 

publicznych na realną gospodarkę, 
priorytetowo traktując inwestycje w celu 
zmniejszenia róŜnic w poziomie rozwoju 
gospodarczego poszczególnych regionów i 
państw członkowskich UE; podkreśla 
ponadto, jak waŜne jest usuwanie 

istniejących utrudnień związanych z 

inwestowaniem, zwłaszcza w kwestii 

jasności i przewidywalności ram 

regulacyjnych; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/23 

Poprawka  23 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Marisa Matias, 
Pablo Iglesias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López 
Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Luke Ming 
Flanagan 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  10a. podkreśla fakt, Ŝe aby ograniczyć 
długoterminowe wydatki na cele 
wojskowe, konieczne jest przesunięcie 
środków budŜetowych z działań zbrojnych 
i strategii politycznych zorientowanych na 
bezpieczeństwo na politykę zagraniczną 
ukierunkowaną na obszary cywilne i 
związane z rozwojem; potwierdza swoje 
stanowisko, Ŝe fundusze z działu 4 muszą 
być przeznaczane na pokojową i 
nakierowaną na kwestie cywilne politykę 
zagraniczną gwarantującą, Ŝe Unia 
Europejska stanie się niestosującym 
przemocy podmiotem w świecie; wzywa 
Komisję do priorytetowego traktowania 
roli Unii jako mediatora dąŜącego do 
rozwiązywania konfliktów jedynie drogą 
cywilną i pokojową przy jednoczesnym 
zadbaniu o to, Ŝeby zobowiązania Unii 
dotyczące likwidacji ubóstwa, 
zrównowaŜonego wzrostu, realizacji MCR, 
kontroli broni, Układu o 
nierozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz 
rozbrojenia jądrowego są wypełniane; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/24 

Poprawka  24 

Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 
Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 10 b (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  10b. odrzuca wszelkiego rodzaju 
wykorzystywanie budŜetu wspólnotowego 
do finansowania militarystycznej i 
neoliberalnej UE; opowiada się za 
koniecznością alternatywnego programu 
wspierającego trwały rozwój oraz 
wzmocniony, przyjazny dla środowiska 
popyt wewnętrzny oparty na wzroście 
wynagrodzeń, pełnym zatrudnieniu z 
poszanowaniem praw pracowniczych, 
opiece społecznej, wyeliminowaniu 
ubóstwa oraz wykluczenia społecznego, a 
takŜe na większej spójności społeczno-
gospodarczej; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/25 

Poprawka  25 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Martina Michels, Marisa Matias, Pablo Iglesias, 
Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 
Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 11 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. z niepokojem zauwaŜa, Ŝe w Europie, 

która jest jednym z najbezpieczniejszych 

miejsc na świecie, pojawiają się nowe 

rodzaje zagroŜeń w dziedzinie 

bezpieczeństwa wewnętrznego, 

wymagające zapewnienia ściślejszej 
współpracy i koordynacji policyjnej i 
sądowej, opracowania środków na rzecz 
lepszej integracji i zwiększenia spójności 

społecznej, a jednocześnie działań na rzecz 

stabilności i pokoju na obszarach 

ogarniętych konfliktami; podkreśla, Ŝe 
wspólne działania na rzecz zarządzania 
przepływami migracyjnymi zaleŜą 
zarówno od wewnętrznej, jak i od 
zewnętrznej solidarności; przypomina o 
swoim poparciu dla wzmocnienia 
środków, jakimi dysponuje UE, oraz dla 
rozwoju kultury sprawiedliwego podziału 
obciąŜeń wśród państw członkowskich w 
dziedzinie azylu i migracji, aby 
zagwarantować bezpieczeństwo granic 
zewnętrznych przy jednoczesnym 
poszanowaniu wszystkich podstawowych 
wartości UE, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań podejmowanych 
w obszarze Morza Śródziemnego oraz przy 
południowo-wschodniej granicy UE; 

11. z niepokojem zauwaŜa, Ŝe w Europie, 

która jest jednym z najbezpieczniejszych 

miejsc na świecie, pojawiają się nowe 

rodzaje zagroŜeń w dziedzinie 

bezpieczeństwa wewnętrznego, 

wymagające zmiany aktualnej polityki w 
formie opracowania środków na rzecz 
lepszej integracji i zwiększenia spójności 

społecznej, a jednocześnie działań na rzecz 

stabilności i pokoju na obszarach 

ogarniętych konfliktami, ściślejszej 
współpracy i koordynacji sądowej, a 
jednocześnie działań na rzecz stabilności i 
pokoju na obszarach ogarniętych 
konfliktami; przypomina, Ŝe obecna 
tendencja do militaryzacji kontroli 
granicznych jest nieefektywna i 
kosztowna, a takŜe niezgodna z prawami 
podstawowymi, w tym z prawem do 
ubiegania się o azyl; zwraca się do 
Komisji o zaproponowanie 

ukierunkowanego wsparcia dla 

odpowiednich programów i instrumentów, 

co będzie dowodem zaangaŜowania UE na 

rzecz przeciwdziałania tym wyzwaniom; 
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zwraca się do Komisji o zaproponowanie 

ukierunkowanego wsparcia dla 

odpowiednich programów i instrumentów, 

co będzie dowodem zaangaŜowania UE na 

rzecz rozwiązania tych kwestii; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/26 

Poprawka  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Echenique, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Pablo Iglesias, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 15 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  15a. podkreśla, Ŝe przy wykorzystywaniu 
budŜetu Wspólnoty naleŜy przyznać 
pierwszeństwo obszarom polityki 
charakteryzującym się prawdziwą 
konwergencją, opartym na postępie 
społecznym oraz na ochronie i promocji 
potencjału kaŜdego kraju, na tworzeniu 
miejsc pracy, a takŜe na zrównowaŜonym 
wykorzystywaniu zasobów naturalnych i 
na ochronie środowiska, z myślą o 
rzeczywistej spójności gospodarczej i 
społecznej; odrzuca traktat na rzecz 
stabilności fiskalnej, zarządzanie 
gospodarcze i pakt euro plus, które są 
oparte na większej liczbie środków na 
rzecz oszczędności, przyjmowanych 
zarówno na szczeblu UE, jak i państw 
członkowskich, które utrwalają takie 
środki i które pogłębią obecny kryzys 
gospodarczo-społeczny, zwłaszcza w 
krajach znajdujących się w trudniejszej 
sytuacji gospodarczej i społecznej; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/27 

Poprawka  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, 
Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 
Pablo Iglesias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, 
Marisa Matias  
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  16a. uwaŜa, Ŝe naleŜy zerwać z 
dotychczasową polityką UE, jeŜeli chce się 
rzeczywiście rozwiązać problemy trwałego 
rozwoju gospodarczego, bezrobocia, 
ubóstwa, wykluczenia społecznego oraz 
nierówności (w zakresie dochodów); 
podkreśla potrzebę nowej strategii w celu 
wyznaczenia nowej drogi dla Europy – 
drogi pełnego zatrudnienia, godnych 
miejsc pracy, zarobków wystarczających 
na utrzymanie, spójności społecznej i 
gospodarczej oraz ochrony socjalnej dla 
wszystkich, gwarantującej najwyŜsze 
standardy Ŝycia, drogi, która 
uwzględniałaby potrzeby rozwojowe 
kaŜdego państwa członkowskiego, w 
szczególności tych słabiej rozwiniętych, 
i promowałaby realną konwergencję, 
przyczyniając się do zmniejszenia 
przepaści rozwojowej między państwami 
członkowskimi, a takŜe istniejących róŜnic 
gospodarczych, społecznych 
i regionalnych; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/28 

Poprawka  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Luke Ming Flanagan  
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 16 b (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  16b. opowiada się za utworzeniem 
programu wsparcia dla krajów, których 
członkowstwo w strefie euro okazało się 
niemoŜliwe do utrzymania, który to 
program zapewniłby odpowiednie 
odszkodowanie za szkody wynikające z 
wynegocjowanego opuszczenia strefy 
euro; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/29 

Poprawka  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Liadh Ní Riada, Paloma López 
Bermejo  
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 c (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  16c. wzywa do ustanowienia planów 
awaryjnych w celu wsparcia gospodarki 
krajów, w których wystąpiła interwencja 
trojki, poprzez zapewnienie zasobów 
finansowych oraz zapewnienie 
koniecznych wyjątków w zakresie 
funkcjonowania jednolitego rynku i 
wspólnych polityk; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/30 

Poprawka  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, 
Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 
Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Luke Ming Flanagan  
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 16 d (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  16d. wzywa Komisję do nadania 
rzeczywistego priorytetu walce z ubóstwem 
poprzez przedstawienie konkretnych 
działań mających na celu zmniejszenie 
skali ubóstwa oraz sposobów uzupełniania 
z budŜetu UE środków realizowanych na 
szczeblu państw członkowskich oprócz 
milionów EUR przeznaczonych na 
propagowanie omawianej strategii 
politycznej; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/31 

Poprawka  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 
Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, 

Lidia Senra Rodríguez, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan, 
Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa  
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Wytyczne dla budŜetu na 2016 r. – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  17a. wzywa do zastąpienia obecnej 
strategii „Europa 2020” „ europejską 
strategią solidarności i trwałego rozwoju”, 
opartą o nowy zestaw strategii 
politycznych w sferze gospodarczej, 
społecznej i ochrony środowiska i 
zachęcającą do inwestycji w poniŜszych 
dziedzinach: 

 (i) jakość pracy we wszystkich aspektach 
(płace, stabilność, warunki pracy i 
szkolenia) oraz podwyŜszone kwalifikacje 
w celu uzyskania wysoko wyszkolonej i 
wykwalifikowanej siły roboczej, 

 (ii) podstawowa infrastruktura 
wspierająca przemysł, 

 (iii) usługi publiczne w celu podniesienia 
ich jakości, 

 (iv) silna polityka spójności w celu 
wspierania spójności społecznej i 
gospodarczej, 

 (v)  ochrona środowiska naturalnego i 
zasobów naturalnych, 

 (vi) poprawa standardów pracy, 
standardów społecznych, środowiskowych 
i bezpieczeństwa z myślą o osiągnięciu 
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harmonizacji w celu spełnienia 
najwyŜszych norm, 

 (vii) gospodarka społeczna, 

 (viii) opieka społeczna w celu 
zlikwidowania ubóstwa i zwalczania 
wykluczenia społecznego, 

 (ix) (publiczne) badania i innowacje w 
celu zapewnienia korzyści całemu 
społeczeństwu, 

 (x) wspieranie kultury i udziału 
społeczeństwa w Ŝyciu publicznym, 

 (xi) stopniowa „dematerializacja” 
gospodarki; 

Or. en 

 

 


