
 

AM\1171852PL.docx PE631.568v01-00 } 

 PE631.569v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

10.12.2018  B8-0557/2018 }  

 B8-0558/2018 } RC1/Am. 23 

Poprawka  23 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, ALDE 

Pakiet dotyczący jednolitego rynku 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 g (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1g. podkreśla, że w niektórych 

państwach członkowskich wprowadzenie 

euro przyniosło wzrost bezrobocia, spadek 

wynagrodzeń, pogorszenie funkcji 

społecznych państwa, odwrót inwestycji, 

spadek zdolności produkcyjnych, 

zadłużenie zagraniczne, stagnację i 

recesję; przypomina, że w tych państwach 

członkowskich przez ponad 20 lat 

odnotowywano średni wzrost na poziomie 

poniżej 1 % rocznie i że odstawały one 

zarówno od średniej europejskiej, jak i 

światowej; zauważa, że spowodowało to 

uzależnienie gospodarcze i 

podporządkowanie polityczne w wyniku 

wprowadzenia takich mechanizmów jak 

europejski semestr, zarządzanie 

gospodarcze, pakt fiskalny czy pakt 

stabilności; 

Or. en 
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Poprawka  24 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, ALDE 

Pakiet dotyczący jednolitego rynku 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 h (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1h. wzywa do utworzenia programu 

wsparcia dla tych państw członkowskich, 

które mogą chcieć rozpocząć negocjacje w 

sprawie wystąpienia ze strefy euro, gdyż 

uważają, że udział w niej nie umożliwia 

im już zrównoważonego rozwoju i jest za 

trudny do udźwignięcia; podkreśla, że taki 

program powinien przewidywać 

odpowiednią rekompensatę za wyrządzone 

szkody społeczne i ekonomiczne; 

Or. en 
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Poprawka  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, ALDE 

Pakiet dotyczący jednolitego rynku 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 i (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1i. podkreśla, że unia bankowa 

dodatkowo ogranicza możliwość 

kontrolowania systemów bankowych przez 

państwa członkowskie oraz sprzyja fuzjom 

i przejęciom w sektorze bankowym 

różnych państw członkowskich – i do 

takich fuzji i przejęć doprowadziła; uważa 

w związku z tym, że unia bankowa to 

narzędzie polityczne służące wymuszaniu 

procesu centralizacji i koncentracji 

kapitału, że w gruncie rzeczy do głównych 

skutków jej wprowadzenia należy 

powstanie ogólnoeuropejskiego oligopolu 

bankowego oraz że nie rozwiązuje ona 

problemu podmiotów „zbyt dużych, by 

upaść”, lecz raczej go zaostrza; ubolewa w 

związku z tym z powodu ingerencji 

Komisji i EBC w systemy finansowe 

państw członkowskich, polegającej 

zwłaszcza na uniemożliwianiu 

nacjonalizacji banków i na wspieraniu 

większej koncentracji w branży, 

zmierzającym do paneuropejskiego 

systemu bankowego, oraz wzywa do 

zniesienia unii bankowej; 

Or. en 
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Poprawka  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo, Emmanuel Maurel 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, ALDE 

Pakiet dotyczący jednolitego rynku 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 j (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1j. zauważa, że unia rynków 

kapitałowych to inicjatywa, która miała 

zaradzić trudnościom finansowym, z 

jakimi borykają się MŚP w stosunkach z 

instytucjami bankowymi; podkreśla 

jednak, że jej prawdziwym celem było 

ożywienie rynków kapitałowych, na 

których rentowność i poziom zaufania 

znacznie ucierpiały w wyniku kryzysu 

finansowego; uważa, że pogłębiając 

finansjalizację gospodarki państw 

członkowskich, a tym samym zwiększając 

rentowność rynków finansowych, unia 

rynków kapitałowych służy jedynie 

interesom kapitału finansowego; apeluje 

zatem do natychmiastowego zatrzymania 

procesu tworzenia unii rynków 

kapitałowych; 

Or. en 
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Poprawka  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, ALDE 

Pakiet dotyczący jednolitego rynku 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 k (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1k. podkreśla, że głównym skutkiem 

utworzenia jednolitego rynku detalicznych 

usług finansowych będzie nasilenie 

przepływów kapitału, co spowoduje 

problemy w sektorze finansowym, a także 

likwidację mniejszych przedsiębiorstw z 

tego sektora, a w konsekwencji 

koncentrację kapitału i majątku w 

największych grupach finansowych na 

szczeblu UE, co umocni hegemonię i 

doprowadzi do utraty autonomii i 

suwerenności państw członkowskich; 

Or. en 
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Poprawka  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, ALDE 

Pakiet dotyczący jednolitego rynku 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 l (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1l. odrzuca wewnętrzny rynek energii 

UE i domaga się zniesienia europejskiej 

unii energetycznej, ponieważ doprowadzi 

ona do dalszej liberalizacji, monopolizacji 

i prywatyzacji; apeluje o kontrolę 

publiczną nad tym strategicznym 

sektorem, gdyż najlepszym sposobem na 

zapewnienie równowagi ekologicznej i 

społecznej jest własność publiczna i 

publiczne zarządzanie wytwarzaniem i 

dystrybucją energii; ponownie podkreśla, 

że energia to dobro publiczne, a dostęp do 

niej powinien być podstawowym prawem 

socjalnym; ubolewa, że Komisja nie 

dostrzega tego aspektu; 

Or. en 
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Poprawka  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, ALDE 

Pakiet dotyczący jednolitego rynku 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 m (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1m. podkreśla, że różne inicjatywy w 

sektorze transportu, np. jednolita 

europejska przestrzeń powietrzna, a także 

różne pakiety kolejowe oraz niedawny 

pakiet na rzecz mobilności sprzyjają 

liberalizacji i prywatyzacji w sektorze 

transportu oraz większej eksploatacji 

pracowników tego sektora; 

Or. en 
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Poprawka  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, ALDE 

Pakiet dotyczący jednolitego rynku 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 n (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1n. uważa, że jednolity rynek cyfrowy 

będzie wspierał przede wszystkim 

liberalizację rynku cyfrowego, gdyż 

podporządkuje sprawę dostępu do 

internetu interesom przedsiębiorstw 

zamiast skupić się na obronie interesu 

ogólnego, domeny publicznej i 

swobodnego dostępu dla całego 

społeczeństwa; 

Or. en 



 

AM\1171852PL.docx PE631.568v01-00 } 

 PE631.569v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

10.12.2018  B8-0557/2018 }  

 B8-0558/2018 } RC1/Am. 31 

Poprawka  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo, Emmanuel Maurel 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, ALDE 

Pakiet dotyczący jednolitego rynku 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 o (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1o. podkreśla, że unijne zasady 

pomocy państwa uderzają w samą 

demokrację i umożliwiają dyktaturę 

rynku; przypomina, że ograniczanie 

interwencji państwa szczególnie mocno 

uderza w regiony słabiej rozwinięte, gdyż 

uniemożliwia im przezwyciężenie różnic w 

poziomie rozwoju w porównaniu z 

regionami lepiej rozwiniętymi; 

Or. en 
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Poprawka  32 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, ALDE 

Pakiet dotyczący jednolitego rynku 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  2a. podkreśla, że zapowiadany pakiet 

dotyczący jednolitego rynku będzie służyć 

tylko kapitalistycznym celom dalszej 

koncentracji bogactw w rękach 

najbardziej wpływowych elementów i grup 

gospodarczych, gdyż będzie popychał do 

uznania deregulacji, liberalizacji i 

wykorzystywania za normę w gospodarce 

państw członkowskich, a mieszkańcom i 

pracownikom narzuci jeden jedyny 

społeczno-gospodarczy, sprzeczny z ich 

interesami, prawami i uzasadnionymi 

aspiracjami; 

Or. en 

 

 


