
 

AM\1171929PL.docx  PE631.604v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

11.12.2018 A8-0454/1 

Poprawka  1 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. uważa, że ani w obecnym ani w 

poprzednim wniosku nie przeznacza się 

wystarczających środków w budżecie na 

stosowanie zasady spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej; uważa, że 

stosowanie tej zasady wymagałoby 

znacznego zwiększenia środków 

przeznaczonych na finansowanie 

spójności; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/2 

Poprawka  2 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1b. uważa, że proponowany budżet jest 

zdecydowanie niewystarczający do 

wdrożenia zasady spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej lub że 

doprowadzi do pogłębienia asymetrii i 

sprzyjania dynamice rozbieżności między 

państwami członkowskimi, w związku z 

czym należy go odrzucić; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/3 

Poprawka  3 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1c. wzywa do opracowania 

szczegółowych planów służących wsparciu 

gospodarek krajów borykających się z 

deficytem handlowym i deficytem obrotów 

bieżących oraz niemożliwymi do 

udźwignięcia długami, udostępniających 

zasoby finansowe i umożliwiających 

niezbędne odstępstwa w zakresie 

funkcjonowania jednolitego rynku i 

wspólnych polityk; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/4 

Poprawka  4 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1d. wzywa do utworzenia programów 

wsparcia dla państw członkowskich, które 

zamierzają podjąć negocjacje w sprawie 

wystąpienia ze strefy euro w związku z 

tym, że ich uczestnictwo w strefie stało się 

destabilizujące i trudne do udźwignięcia; 

uważa, że takie programy powinny 

zapewniać odpowiednią rekompensatę 

szkód społecznych i strat gospodarczych 

spowodowanych przyjęciem wspólnej 

waluty; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/5 

Poprawka  5 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 e (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1e. podkreśla potrzebę spójnej unijnej 

strategii inwestycyjnej w postaci unijnego 

programu inwestycyjnego na rzecz 

zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia, 

dysponującego każdego roku pochodzącą 

z budżetu Unii kwotą w wysokości co 

najmniej 2 % PKB Unii przez okres 10 lat, 

który to program powinien uzupełniać 

podobne działania państw członkowskich 

w zakresie inwestycji publicznych; 

zauważa, że taki program inwestycyjny 

mógłby częściowo sam się finansować 

poprzez większy wzrost PKB i dochody 

podatkowe; zwraca się do Komisji i Rady, 

aby uwzględniły dodatkowe środki 

finansowe w projekcie budżetu na 2019 r.; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/6 

Poprawka  6 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 f (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1f. z żalem podkreśla, że katastrofy 

ogólnie dotykają tych, którzy mają mniej 

środków, aby się chronić, bez względu na 

to, czy są to jednostki, czy państwa; 

zauważa, że reakcja na klęski żywiołowe i 

katastrofy spowodowane przez człowieka 

powinna być jak najszybsza, aby 

zminimalizować szkody oraz uratować 

ludzi i mienie; podkreśla potrzebę 

dodatkowego zwiększenia środków, 

szczególnie w liniach budżetowych 

związanych z zapobieganiem klęskom 

żywiołowym i gotowością na wypadek 

takich klęsk w Unii, z uwzględnieniem 

przede wszystkim pożarów w Grecji, 

Hiszpanii i Portugalii, które spowodowały 

tragiczną śmierć ludzi i miały 

dramatyczny i namacalny wpływ na 

mieszkańców; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/7 

Poprawka  7 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 g (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1g. zwraca uwagę na potrzebę 

zwiększenia środków finansowych, aby 

złagodzić skutki kryzysów i niestabilności 

na rynkach rolnych, które były i wciąż są 

źródłem licznych bankructw małych 

przedsiębiorstw, co przyczynia się do 

pustoszenia obszarów wiejskich i 

koncentracji produkcji; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/8 

Poprawka  8 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 h (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1h. podkreśla, że utrzymujący się brak 

równowagi w łańcuchu dostaw żywności, 

w którym pozycja producentów produktów 

pierwotnych jest znacznie słabsza od 

pozycji innych podmiotów, powinien 

skłonić Komisję do podjęcia kroków na 

rzecz zwiększenia przejrzystości cen i 

marginesów w łańcuchu dostaw żywności, 

aby zagwarantować uczciwą cenę za 

produkcję i zapewnić większe dochody 

małym i średnim producentom rolnym; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/9 

Poprawka  9 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 i (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1i.  zwraca uwagę na czynniki 

zagrożenia pogarszające sytuację licznych 

ekosystemów leśnych, takie jak m.in. 

rozprzestrzenianie się inwazyjnych 

gatunków nierodzimych, szkodników (jak 

węgorek sosnowiec i in.) oraz pożary 

lasów; uważa, że należy przeznaczyć 

wystarczające zasoby finansowe na 

wspólnotowe programy i środki wsparcia, 

aby ocenić stan lasów pod względem 

ekologicznym i zdrowia roślin 

oraz zapewnić ich rehabilitację, co 

obejmuje również ponowne zalesianie; 

stwierdza, że zasoby te są szczególnie 

ważne i pilnie potrzebne w niektórych 

państwach członkowskich, a mianowicie 

w Portugalii, Grecji i Hiszpanii, z uwagi 

na kolejne fale pożarów, które miały 

miejsce na ich terytorium; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/10 

Poprawka  10 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 j (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1j.  apeluje o zwiększenie rezerwy na 

pomoc nadzwyczajną i Fundusz 

Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) w 

świetle niedawnych tragicznych klęsk, 

mianowicie pożarów i ekstremalnej suszy 

w Grecji, Portugalii i Hiszpanii; 

Or. pt 

 

 


