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16.10.2019 A9-0017/24

Poprawka 24
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Marisa Matias, José 
Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina Anderson, Matt Carthy, Stelios Kouloglou
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zdecydowanie uważa, że należy 
stawić czoła wyzwaniu związanemu z 
klimatem i zadbać o ochronę środowiska w 
sposób zwiększający zatrudnienie, 
tworzący nowe miejsca pracy, 
wzmacniający konkurencyjność, 
promujący zrównoważony rozwój i 
zapewniający dobrobyt społeczny; 
podkreśla kluczową rolę nowych i 
powstających technologii w osiągnięciu 
tego celu; podkreśla, że Unia powinna 
dawać przykład i inspirować inne kraje na 
całym świecie do dalszych inwestycji w 
wydatki związane z klimatem; z 
zadowoleniem przyjmuje zdecydowane 
apele przywódców Unii, wystosowane 
podczas ostatniego szczytu ONZ 
poświęconego zmianom klimatu, oraz 
podjęte ostatnio przez kilka państw 
członkowskich zobowiązania do 
zwiększenia wydatków w takich 
dziedzinach jak efektywność energetyczna, 
energia odnawialna, zrównoważony 
transport i infrastruktura energetyczna; 
uważa, że takim deklaracjom powinny 
towarzyszyć konkretne działania ze strony 
państw członkowskich, także podczas 
obrad Rady;

4. zdecydowanie uważa, że należy 
stawić czoła wyzwaniu związanemu z 
klimatem i zadbać o ochronę środowiska w 
sposób zwiększający zatrudnienie, 
tworzący nowe miejsca pracy, 
wzmacniający konkurencyjność, 
promujący zrównoważony rozwój i 
zapewniający dobrobyt społeczny, 
promujący dobrobyt dla wszystkich, 
zapewniający trwały wzrost gospodarczy i 
zaspokajający różne potrzeby społeczne, w 
tym w odniesieniu do edukacji, zdrowia i 
ochrony socjalnej, a jednocześnie 
zwalczający ubóstwo; podkreśla kluczową 
rolę nowych i powstających technologii w 
osiągnięciu tego celu; podkreśla, że Unia 
powinna dawać przykład i inspirować inne 
kraje na całym świecie do dalszych 
inwestycji w wydatki związane z 
klimatem; z zadowoleniem przyjmuje 
zdecydowane apele przywódców Unii, 
wystosowane podczas ostatniego szczytu 
ONZ poświęconego zmianom klimatu, 
oraz podjęte ostatnio przez kilka państw 
członkowskich zobowiązania do 
zwiększenia wydatków w takich 
dziedzinach jak efektywność energetyczna, 
energia odnawialna, zrównoważony 
transport i infrastruktura energetyczna; 
uważa, że takim deklaracjom powinny 
towarzyszyć konkretne działania ze strony 
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państw członkowskich, także podczas 
obrad Rady;
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16.10.2019 A9-0017/25

Poprawka 25
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. proponuje zatem taki budżet na rok 
2020, który w istotny sposób przyczyni się 
do sprostania wyzwaniom związanym z 
ochroną środowiska i zmianą klimatu oraz 
zrekompensuje w jak największym stopniu 
istniejące zaległości w realizacji celu, 
jakim jest przeznaczenie 20 % środków na 
wydatki Unii związane z klimatem w 
latach 2014–2020; proponuje znaczne 
zwiększenie środków o ponad 2 mld EUR 
powyżej poziomów z PB dla linii 
budżetowych w różnych działach, głównie 
w poddziale 1a, które w znacznym stopniu 
przyczyniają się do osiągnięcia celu 
dotyczącego wydatków związanych z 
klimatem; uważnie ukierunkowuje te 
wzmocnienia na pozycje, które 
charakteryzują się doskonałym 
wskaźnikiem wykonania i zdolnością 
operacyjną umożliwiającą absorpcję 
dodatkowych środków w roku 2020;

7. proponuje zatem taki budżet na rok 
2020, który w istotny sposób przyczyni się 
do sprostania wyzwaniom związanym z 
ochroną środowiska i zmianą klimatu oraz 
zrekompensuje w jak największym stopniu 
istniejące zaległości w realizacji celu, 
jakim jest przeznaczenie 50 % środków na 
wydatki Unii związane z klimatem na 
koniec okresu 2014–2020; proponuje 
znaczne zwiększenie środków o ponad 2 
mld EUR powyżej poziomów z PB dla linii 
budżetowych w różnych działach, głównie 
w poddziale 1a, które w znacznym stopniu 
przyczyniają się do osiągnięcia celu 
dotyczącego wydatków związanych z 
klimatem; uważnie ukierunkowuje te 
wzmocnienia na pozycje, które 
charakteryzują się doskonałym 
wskaźnikiem wykonania i zdolnością 
operacyjną umożliwiającą absorpcję 
dodatkowych środków w roku 2020;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/26

Poprawka 26
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10.  proponuje dalsze ukierunkowane 
wzmocnienie innych linii budżetowych 
związanych z priorytetami Parlamentu, w 
obszarach takich jak MŚP, cyfryzacja, 
sztuczna inteligencja, badania nad rakiem, 
współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, cła, migracja i polityka 
zewnętrzna, w tym pomoc rozwojowa i 
humanitarna;

10.  proponuje dalsze ukierunkowane 
wzmocnienie innych linii budżetowych 
związanych z priorytetami Parlamentu, w 
obszarach takich jak MŚP, cyfryzacja, 
sztuczna inteligencja, badania nad rakiem, 
współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, cła, pomoc rozwojowa i 
humanitarna;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/27

Poprawka 27
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, 
Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że skuteczna walka z 
korupcją, uchylaniem się od 
opodatkowania i unikaniem 
opodatkowania, których dopuszczają się 
korporacje wielonarodowe i najbogatsze 
osoby prywatne, umożliwiłaby zwrot do 
budżetów krajowych państw 
członkowskich kwoty szacowanej przez 
Komisję na 1 bln EUR rocznie; 
odnotowuje realny deficyt działań UE w 
tym względzie; zwraca w związku z tym 
uwagę na pilną potrzebę utworzenia 
europejskiego organu uprawnionego do 
zwalczania oszustw podatkowych i 
uchylania się od opodatkowania;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/28

Poprawka 28
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina 
Anderson, Matt Carthy, Stelios Kouloglou
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca uwagę, że program 
„Horyzont 2020” zapewnia bardzo dużą 
europejską wartość dodaną i w istotny 
sposób przyczynia się do rozwoju 
ekologicznych technologii oraz innowacji 
przyjaznych dla klimatu i środowiska, w 
celu stworzenia podstaw dla bezemisyjnej 
przyszłości oraz wspierania przejścia na 
gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu; 
podkreśla ponadto znaczenie programu dla 
innych istotnych obszarów badań 
europejskich, takich jak cyfryzacja, 
sztuczna inteligencja i badania nad rakiem; 
znacznie zwiększa zatem przydział 
środków w ramach programu „Horyzont 
2020” w stosunku do poziomu określonego 
w PB o 737,8 mln EUR w środkach na 
zobowiązania; ponadto, zgodnie z art. 15 
ust. 3 rozporządzenia finansowego, 
udostępnia całą kwotę 280,7 mln EUR, w 
postaci środków na zobowiązania 
umorzonych w 2018 r. w wyniku 
niezrealizowania projektów badawczych, 
na pozycje budżetowe programu 
„Horyzont 2020”, które mają największe 
znaczenie dla projektów badawczych 
dotyczących klimatu, i wzywa Komisję do 
zwrócenia szczególnej uwagi na 
sprawiedliwy podział geograficzny tych 

15. zwraca uwagę, że program 
„Horyzont 2020” zapewnia bardzo dużą 
europejską wartość dodaną i w istotny 
sposób przyczynia się do rozwoju 
ekologicznych technologii oraz innowacji 
przyjaznych dla klimatu i środowiska, w 
celu stworzenia podstaw dla bezemisyjnej 
przyszłości i redukcji emisji z myślą o 
wywiązaniu się z zobowiązań podjętych w 
porozumieniu paryskim oraz w celu 
wspierania przejścia na gospodarkę o 
bardziej zamkniętym obiegu; podkreśla 
ponadto znaczenie programu dla innych 
istotnych obszarów badań europejskich, 
takich jak cyfryzacja, sztuczna inteligencja 
i badania nad rakiem; znacznie zwiększa 
zatem przydział środków w ramach 
programu „Horyzont 2020” w stosunku do 
poziomu określonego w PB o 737,8 mln 
EUR w środkach na zobowiązania; 
ponadto, zgodnie z art. 15 ust. 3 
rozporządzenia finansowego, udostępnia 
całą kwotę 280,7 mln EUR, w postaci 
środków na zobowiązania umorzonych w 
2018 r. w wyniku niezrealizowania 
projektów badawczych, na pozycje 
budżetowe programu „Horyzont 2020”, 
które mają największe znaczenie dla 
projektów badawczych dotyczących 
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funduszy; klimatu, i wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na sprawiedliwy podział 
geograficzny tych funduszy;
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16.10.2019 A9-0017/29

Poprawka 29
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Leila Chaibi, Marisa Matias, José Gusmão, 
Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Unię do wzmożenia 
wysiłków na rzecz zwiększenia spójności i 
konwergencji społecznej w Europie; 
proponuje podwojenie budżetu 
Europejskiego Funduszu Społecznego, a 
zwłaszcza Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w 
celu wyeliminowania ubóstwa w Europie;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/30

Poprawka 30
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. uważa, że w budżecie Unii należy 
zapewnić wystarczające środki na 
osiągnięcie celów spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej w najbardziej 
oddalonych regionach Unii, a także na 
specyficzne środki w tych regionach 
przewidziane w art. 349 TFUE, zgodnie z 
celami i zasadami przedstawionymi w 
komunikacie Komisji z dnia 24 
października 2017 r. dotyczącym 
silniejszego i odnowionego partnerstwa 
strategicznego z regionami najbardziej 
oddalonymi UE;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/31

Poprawka 31
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, 
Stelios Kouloglou
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. po porozumieniu w sprawie 
mianowania nowej Europejskiej 
Prokurator Generalnej proponuje, aby 
zapewnić jej znaczną pulę środków 
finansowych i odpowiedni personel, aby 
EPPO była w pełni operacyjna, gdy 
rozpocznie ona urzędowanie w 2020 r.;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/32

Poprawka 32
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José 
Gusmão, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie 
Pelletier, Stelios Kouloglou
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Projekt rezolucji
Ustęp 40 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

40a. proponuje znaczne zwiększenie 
środków na pozycję dotyczącą rozwoju 
społecznego, aby zrekompensować 
niedawną decyzję Stanów Zjednoczonych 
o zmniejszeniu środków na rozwój 
globalny, w szczególności w odniesieniu 
do organizacji pozarządowych 
działających w dziedzinie zdrowia 
reprodukcyjnego;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/33

Poprawka 33
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Projekt rezolucji
Ustęp 56 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) w odniesieniu do Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich – dodanie 
dwóch stanowisk AD w stosunku do 
budżetu na 2020 r., w połączeniu z 
niewielkimi cięciami w trzech pozycjach 
budżetowych, aby zrównoważyć kwoty 
przywrócone w dwóch innych pozycjach;

c) w odniesieniu do Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich – dodanie 
dwóch stanowisk AD w stosunku do 
budżetu na 2020 r.;

Or. en


