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17.10.2018 A8-0313/39 

Poprawka  39 

Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 79c. podkreśla, że parlamentarne 

usługi samochodowe powinny być 

wykorzystywane wyłącznie w celu dojazdu 

do lotniska lub dworca bądź w drugą 

stronę; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/40 

Poprawka  40 

Xabier Benito Ziluaga 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. podkreśla, że podczas czytania w 

Parlamencie budżetu na rok 2019 w pełni 

uwzględniono priorytety polityczne 

przyjęte przeważającą większością głosów 

w wyżej wymienionych rezolucjach z dnia 

15 marca 2018 r. w sprawie ogólnych 

wytycznych oraz z dnia 5 lipca 2018 r. w 

sprawie upoważnienia do rozmów 

trójstronnych; przypomina główne 

elementy tych priorytetów: trwały wzrost 

gospodarczy, innowacje, konkurencyjność, 

bezpieczeństwo, walka ze zmianą klimatu, 

przejście na odnawialne źródła energii, 

migracja i skupienie się w szczególny 

sposób na potrzebach ludzi młodych; 

1. podkreśla, że podczas czytania w 

Parlamencie budżetu na rok 2019 nie 

uwzględniono w pełni priorytetów 

politycznych przyjętych większością 

głosów w wyżej wymienionych 

rezolucjach z dnia 15 marca 2018 r. w 

sprawie ogólnych wytycznych oraz z dnia 

5 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do 

rozmów trójstronnych; przypomina główne 

elementy tych priorytetów: trwały wzrost 

gospodarczy, innowacje, walka ze zmianą 

klimatu, przejście na odnawialne źródła 

energii, migracja i skupienie się w 

szczególny sposób na potrzebach ludzi 

młodych; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/41 

Poprawka  41 

Xabier Benito Ziluaga 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. zwraca uwagę, że obywatele 

Europy oczekują, iż Unia dołoży wszelkich 

starań, aby zagwarantować wzrost 

gospodarczy i doprowadzić do 

powstawania nowych miejsc pracy; 

przypomina, że aby spełnić te oczekiwania, 

należy inwestować w badania naukowe, 

innowacje, edukację, infrastrukturę, MŚP i 

zatrudnienie, zwłaszcza z myślą o młodych 

Europejczykach, oraz że niepowodzenie w 

realizacji tych zamiarów pogłębi 

rozczarowanie europejskimi ideałami; 

wyraża zdumienie, że Rada po raz kolejny 

proponuje cięcia w programach, których 

celem jest uczynienie gospodarki Unii 

bardziej konkurencyjną i innowacyjną; 

podkreśla ponadto, że w przypadku wielu z 

tych programów, np. „Horyzont 2020”, 

zainteresowanie jest tak duże, że 

przekracza wynikające z nich możliwości 

finansowania, a to z kolei dowodzi złego 

wykorzystywania zasobów i oznacza, że 

wiele znakomitych projektów nie 

otrzymuje finansowania; podkreśla 

również, że programy takie jak Erasmus+, 

„Horyzont 2020” czy program na rzecz 

konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw 

(COSME) stanowią żywy dowód na to, że 

współpraca w ramach całej Unii przynosi 

korzyści, a także przyczyniają się do 

3. zwraca uwagę, że obywatele 

Europy oczekują, iż Unia dołoży wszelkich 

starań, aby zagwarantować wzrost 

gospodarczy i doprowadzić do 

powstawania nowych miejsc pracy; 

przypomina, że aby spełnić te oczekiwania, 

należy inwestować w badania naukowe, 

innowacje, edukację, infrastrukturę, MŚP i 

zatrudnienie, zwłaszcza z myślą o młodych 

Europejczykach, oraz że niepowodzenie w 

realizacji tych zamiarów pogłębi 

rozczarowanie europejskimi ideałami; 

wyraża zdumienie, że Rada po raz kolejny 

proponuje cięcia w programach, których 

celem jest uczynienie gospodarki Unii 

bardziej konkurencyjną i innowacyjną; 

podkreśla ponadto, że w przypadku wielu z 

tych programów, np. „Horyzont 2020”, 

zainteresowanie jest tak duże, że 

przekracza wynikające z nich możliwości 

finansowania, a to z kolei dowodzi złego 

wykorzystywania zasobów i oznacza, że 

wiele znakomitych projektów nie 

otrzymuje finansowania; podkreśla 

również, że programy takie jak Erasmus+, 

„Horyzont 2020” czy program na rzecz 

konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw 

(COSME) stanowią żywy dowód na to, że 

współpraca w ramach całej Unii przynosi 

korzyści, a także przyczyniają się do 
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wykształcenia poczucia przynależności do 

Europy; postanawia wobec tego 

przeznaczyć znacznie wyższe środki na 

program Erasmus+ oraz wzmocnić 

programy stymulujące wzrost gospodarczy 

i przyczyniające się do powstawania 

nowych miejsc pracy, w tym „Horyzont 

2020”, instrument „Łącząc Europę” i 

program COSME; 

wykształcenia poczucia przynależności do 

Europy; postanawia wobec tego 

przeznaczyć znacznie wyższe środki na 

program Erasmus+ oraz wzmocnić 

programy stymulujące wzrost gospodarczy 

i przyczyniające się do powstawania 

nowych miejsc pracy, w tym „Horyzont 

2020”, komponenty instrumentu „Łącząc 

Europę”, które nie są związane z 

wydatkami na obronę lub pogłębianiem 

naszej zależności od paliw kopalnych, i 

program COSME; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/42 

Poprawka  42 

Xabier Benito Ziluaga 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, że bezrobocie wśród 

ludzi młodych w niektórych państwach 

członkowskich utrzymuje się na 

niedopuszczalnie wysokim poziomie oraz 

że sytuacja młodzieży niekształcącej się, 

niepracującej ani nieszkolącej się i osób 

długotrwale bezrobotnych jest szczególnie 

niepokojąca; podkreśla, że młodzi ludzie to 

grupa najbardziej zagrożona ubóstwem 

oraz wykluczeniem społecznym i 

gospodarczym; postanawia zatem 

przeznaczyć wyższe środki na inicjatywę 

na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, 

wykraczające poza poziom zaproponowany 

przez Komisję; podkreśla, że owych 

dodatkowych zasobów w żadnym wypadku 

nie należy rozumieć jako koncentracji 

środków na tę inicjatywę, zatwierdzonych 

podczas śródokresowego przeglądu 

wieloletnich ram finansowych, w 

początkowym okresie jej realizacji; 

5. podkreśla, że bezrobocie wśród 

ludzi młodych w niektórych państwach 

członkowskich utrzymuje się na 

niedopuszczalnie wysokim poziomie oraz 

że sytuacja młodzieży niekształcącej się, 

niepracującej ani nieszkolącej się i osób 

długotrwale bezrobotnych jest szczególnie 

niepokojąca; podkreśla, że młodzi ludzie to 

grupa najbardziej zagrożona ubóstwem 

oraz wykluczeniem społecznym i 

gospodarczym; postanawia zatem 

przeznaczyć wyższe środki na inicjatywę 

na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, 

wykraczające poza poziom zaproponowany 

przez Komisję; podkreśla, że owych 

dodatkowych zasobów w żadnym wypadku 

nie należy rozumieć jako koncentracji 

środków na tę inicjatywę, zatwierdzonych 

podczas śródokresowego przeglądu 

wieloletnich ram finansowych, w 

początkowym okresie jej realizacji; wzywa 

do uczynienia z tej inicjatywy planu 

zatrudnienia powiązanego z publicznym 

planem społecznym i środowiskowym dla 

Europy, który zobowiązywałby państwa 

członkowskie do zwiększenia poziomu 

absorpcji funduszy i stworzenia większej 

liczby wysokiej jakości miejsc pracy dla 

młodzieży; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/43 

Poprawka  43 

Xabier Benito Ziluaga 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. podkreśla, że z uwagi na niedawne 

zaniepokojenie sytuacją w zakresie 

bezpieczeństwa w całej Unii fundusze z 

działu 3 należy również przeznaczać w 

szczególności na działania prowadzące do 

poprawy bezpieczeństwa obywateli Unii; 

postanawia w związku z tym przeznaczyć 

wyższe środki dla agencji działających w 

wymiarze sprawiedliwości i spraw 

wewnętrznych, które to agencje – z 

powodu większego obciążenia pracą i 

dodatkowych zadań – zmagają się w 

ostatnich latach z niedoborem personelu i 

środków finansowych; 

9. podkreśla, że z uwagi na niedawne 

zaniepokojenie sytuacją w zakresie 

bezpieczeństwa w całej Unii fundusze z 

działu 3 należy również przeznaczać w 

szczególności na działania prowadzące do 

poprawy bezpieczeństwa obywateli Unii; 

podkreśla potrzebę zastanowienia się nad 

przyczynami braku bezpieczeństwa 

ekonomicznego europejskiej ludności oraz 

jego związkami z brakiem ochrony 

socjalnej, niepewnymi warunkami pracy i 

nierównościami, które są przyczyną 

konfliktów społecznych; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/44 

Poprawka  44 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. w związku z pomyślnym 

zakończeniem negocjacji w sprawie 

przeglądu programu wspierania reform 

strukturalnych postanawia uwolnić 

rezerwę wprowadzoną przez Radę w 

odniesieniu do kwot przeniesionych z 

poddziału 1b; 

skreśla się 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/45 

Poprawka  45 

Liadh Ní Riada 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23.  z zadowoleniem przyjmuje 

zobowiązanie do odnowienia programu 

Unii w dziedzinie obrony, czego wyrazem 

jest osiągnięcie porozumienia w sprawie 
europejskiego program rozwoju przemysłu 

obronnego; wyraża zamiar zwrócenia 

szczególnej uwagi na kwestię wdrożenia 

przez Komisję porozumień osiągniętych w 

sprawie europejskiego programu rozwoju 

przemysłu obronnego i Europejskiego 

Korpusu Solidarności, co należy 

uwzględnić w liście w sprawie poprawek, 

który Komisja ma opublikować w 

październiku 2018 r.; 

23. odrzuca wszelkie próby 

finansowania przez Komisję europejskiego 

program rozwoju przemysłu obronnego z 

budżetu Unii; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/46 

Poprawka  46 

Liadh Ní Riada 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. spodziewa się, że presja na systemy 

migracyjne i azylowe niektórych państw 

członkowskich, a także na ich granice, 

utrzyma się na wysokim poziomie w 2019 

r., i uważa, że potrzebne są dodatkowe 

środki finansowe w dziedzinie migracji, 

także z uwagi na wszelkie przyszłe 

nieprzewidywalne potrzeby w tym 

zakresie; wzmacnia zatem Fundusz Azylu, 

Migracji i Integracji w odniesieniu do 

wspierania legalnej migracji do Unii i 

promowania skutecznej integracji 

obywateli państw trzecich oraz 

wzmacniania sprawiedliwych i 

skutecznych strategii powrotów, w 

szczególności w celu wspierania państw 

członkowskich w ulepszaniu środków 

integracyjnych dla migrantów, zwłaszcza 

dzieci i małoletnich bez opieki; 

32. uznaje, że potrzebne są dodatkowe 

środki finansowe w dziedzinie integracji 

migrantów i uchodźców; wzmacnia zatem 

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji w 

odniesieniu do wspierania migrantów i 

uchodźców oraz pomagania państwom 

członkowskim w ulepszaniu środków 

integracyjnych dla migrantów, zwłaszcza 

dzieci i małoletnich bez opieki; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/47 

Poprawka  47 

Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou, Martina Michels 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 12a. przypomina o znaczeniu Turcji 

jako kraju sąsiedzkiego, w tym dla 

stabilności w regionie, i podkreśla 

potrzebę poszanowania przez Turcję 

prawa międzynarodowego w regionie i 

powrotu na ścieżkę reform gwarantującą 

dobrobyt jej obywateli i pełne 

poszanowanie wszystkich ich praw; 

ponawia swoje stanowisko dotyczące 

zamrożenia odpowiednich środków z IPA 

II i podkreśla, że nie należy dokonywać 

cięć i/lub kierować żadnych funduszy w 

sposób, który byłby ze szkodą dla 

tureckich obywateli i społeczeństwa 

obywatelskiego; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/48 

Poprawka  48 

Dimitrios Papadimoulis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. przypomina, że polityka spójności 

odgrywa kluczową rolę w rozwoju i 

wzroście gospodarczym Unii, a także jeżeli 

chodzi o proces konwergencji w państwach 

członkowskich i regionach; podkreśla 

zobowiązanie Parlamentu do zapewnienia 

odpowiednich środków na programy 

wpisujące się w główną strategię 

polityczną Unii; 

6.  przypomina, że polityka spójności 

odgrywa kluczową rolę w rozwoju i 

wzroście gospodarczym Unii; podkreśla 

zobowiązanie Parlamentu do zapewnienia 

odpowiednich środków na programy 

wpisujące się w jedną z głównych strategii 

politycznych Unii; wyraża ubolewanie z 

powodu propozycji Komisji dotyczącej 

osłabienia polityki spójności; podkreśla 

stanowisko Parlamentu wzywające do 

wzmocnienia polityki spójności;  

Or. en 

 

 


