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Poprawka  7 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 
Motyw A a (nowy) 
 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Aa. mając na uwadze, Ŝe reakcja Komisji 

Europejskiej na kryzys gospodarczo-

społeczny i kryzys demokracji – na 

przykład opracowanie ram zarządzania 

gospodarczego – na stałe pozbawiła 

suwerenne i demokratycznie wybrane 

rządy i parlamenty narodowe moŜliwości 

podejmowania decyzji politycznych oraz 

uniemoŜliwiła demokratyczną kontrolę 

przez narody europejskie, a takŜe 

wprowadziła permanentną politykę 

oszczędzania;  

Or. en 
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Poprawka  8 
Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 

Anja Hazekamp 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 
 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1a. podkreśla, Ŝe poziom długu 

publicznego i zagranicznego krajów 

peryferyjnych UE naleŜy do najwyŜszych 

na świecie, co wynika z asymetrycznego 

charakteru procesu integracji; 

przypomina, Ŝe dług ten był pretekstem do 

narzucenia środków oszczędnościowych, 

których realnymi konsekwencjami są 

większe ubóstwo i zadłuŜenie; uwaŜa, Ŝe 

koniecznie naleŜy zająć się problemem 

zadłuŜenia przez renegocjowanie go 

(restrukturyzację i znaczne zmniejszenie) i 

sprowadzenie do zrównowaŜonego 

poziomu, co jest sprawą pilną i kwestią 

elementarnej sprawiedliwości;  

Or. en 
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Poprawka  9 
Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 16 
 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

16. zachęca Komisję, by wraz z wszystkimi 

zainteresowanymi podmiotami zbadała 

wszystkie moŜliwości wzmocnienia UGW, 

tak aby była bardziej odporna i sprzyjała 

wzrostowi, zatrudnieniu i stabilności, a jej 

wymiar społeczny miał na celu utrzymanie 

europejskiej społecznej gospodarki 

rynkowej i przestrzeganie prawa do 

rokowań zbiorowych, w ramach której 

zapewniona byłaby koordynacja polityk 

społecznych państw członkowskich, w tym 

płacy minimalnej lub mechanizmu 

dochodów odpowiedniego dla kaŜdego 

państwa członkowskiego i uzgadnianego 

przez nie, a takŜe wspieranie walki z 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 

powrót pracowników na rynek pracy oraz 

dobrowolna mobilność i elastyczność 

między zawodami i państwami 

członkowskimi; 

16. jest zdania, Ŝe naleŜy uniewaŜnić pakt 

stabilności, traktat o stabilności, 

koordynacji i zarządzaniu w ramach unii 

gospodarczej i walutowej oraz przepisy 

dotyczące zarządzania gospodarczego, 

takie jak sześciopak i dwupak oraz pakt 

euro plus; wzywa Komisję do podjęcia 

inicjatywy radykalnych zmian w polityce 

makroekonomicznej, aby zapewnić 

rozliczalność demokratyczną, 

przejrzystość oraz zdolność państw 

członkowskich do prowadzenia polityki, 

która odpowiada ich potrzebom, co 

obejmuje równieŜ społecznie wywaŜone 

bodźce fiskalne;  

Or. en 
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Poprawka  10 
Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, 

Dimitrios Papadimoulis 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 
 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  17a. jest głęboko przekonany, Ŝe struktura 

zarządzania gospodarczego oraz unii 

gospodarczej i walutowej jest 

nieprzejrzysta i niedemokratyczna; 

nalega, aby zastąpić pakt na rzecz 

stabilności i wzrostu prawdziwym paktem 

na rzecz zatrudnienia i wzrostu, opartym 

na kryteriach społecznych i 

środowiskowych przynoszących korzyści 

wszystkim mieszkańcom UE; ponadto 

apeluje o zorganizowanie konferencji 

międzyrządowej w celu uchylenia paktu 

fiskalnego i opowiada się za jego 

natychmiastowym zawieszeniem do czasu 

tej konferencji; 

Or. en 
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Poprawka  11 
Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 
Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Anja Hazekamp 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 
Ustęp 15 a (nowy) 
 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  15a. uwaŜa, Ŝe przepisy dotyczące unii 

bankowej słuŜą jedynie interesom duŜego 

kapitału finansowego w UE i naruszają 

podstawowe zasady demokracji; opowiada 

się za uchyleniem przepisów dotyczących 

unii bankowej i uwaŜa, Ŝe naleŜy zapewnić 

demokratyczną kontrolę publiczną nad 

systemem bankowym; 

Or. en 
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Poprawka  12 
Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 
Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, Dimitrios Papadimoulis 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 
Ustęp 15 b (nowy) 
 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  15b. domaga się fundamentalnej zmiany 

w statucie i mandacie EBC, aby 

zagwarantować państwom członkowskim 

sprawowanie nad nim kontroli politycznej 

i demokratycznej na równych warunkach; 

uwaŜa, Ŝe kwestią o zasadniczym 

znaczeniu jest przywrócenie państwom 

członkowskim uprawnień do decydowania 

o podstawowych strategiach 

gospodarczych, takich jak polityka 

pienięŜna; 

Or. en 
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Poprawka  13 
Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 
Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 
Ustęp 15 c (nowy) 
 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  15c. uwaŜa, Ŝe naleŜy przekształcić EBC w 

podstawowego kredytodawcę, który moŜe 

działać jak zwykły bank centralny, 

pobudzając gospodarkę w czasach deflacji 

i recesji; w związku z tym podkreśla z 

naciskiem, Ŝe EBC i EBI powinny 

bezpośrednio finansować inwestycje 

publiczne, aby wspierać gospodarkę 

realną, a nie kolejne bańki cen aktywów;  

Or. en 
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Poprawka  14 
Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Anja Hazekamp, Jean-Luc 
Mélenchon 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 
Ustęp 2 a (nowy) 
 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  2a. wzywa do utworzenia programów 

wsparcia dla tych państw członkowskich, 

które być moŜe będą chciały negocjować nad 

wystąpieniem ze strefy euro, argumentując, Ŝe 

ich członkostwo stało się niezrównowaŜone i 

trudne do udźwignięcia. uwaŜa, Ŝe takie 

programy zagwarantują odpowiednią 

rekompensatę za wyrządzone szkody społeczne 

i ekonomiczne; 

 

Or. en 
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Poprawka  15 
Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Jean-
Luc Mélenchon 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 
Ustęp 3 a (nowy) 
 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  3a. apeluje o wprowadzenie planów 

awaryjnych słuŜących wsparciu gospodarki 

krajów, w których doszło do interwencji trojki, 

w ramach których przyznawane będą 

odpowiednie zasoby finansowe i które 

umoŜliwią niezbędne wyjątki od zasad 

funkcjonowania jednolitego rynku i wspólnej 

polityki; 

 

Or. en 

 

 


