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21.10.2015 A8-0298/1 

Poprawka  1 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla, że Unia boryka się obecnie 

z szeregiem poważnych sytuacji 

kryzysowych, szczególnie 

z bezprecedensowym kryzysem 

związanym z migracją i uchodźcami; 

wyraża przekonanie, że należy dokonać 

alokacji niezbędnych środków 

finansowych w budżecie Unii w celu 

sprostania wyzwaniom politycznym 

i umożliwienia Unii wywiązania się 

z zadań oraz skutecznego reagowania na te 

kryzysy w trybie pilnym i priorytetowym; 

rozumie, że kryzysu związanego 

z migracją i uchodźcami nie da się 

rozwiązać jedynie za pomocą środków 

finansowych i że potrzebne jest 

kompleksowe podejście uwzględniające 

wymiar wewnętrzny i zewnętrzny tego 

kryzysu; uważa, że niezwykłe czasy 

wymagają nadzwyczajnych środków i że 

niezbędne jest zdecydowane 

zaangażowanie polityczne, aby zapewnić 

dodatkowe środki na ten cel; 

2. podkreśla, że Unia boryka się obecnie 

z szeregiem poważnych sytuacji 

kryzysowych, szczególnie 

z bezprecedensowym kryzysem 

związanym z migracją i uchodźcami; 

wyraża przekonanie, że należy dokonać 

alokacji niezbędnych środków 

finansowych w budżecie Unii w celu 

sprostania wyzwaniom politycznym 

i umożliwienia Unii wywiązania się z 

zadań oraz skutecznego reagowania na te 

kryzysy w trybie pilnym i priorytetowym; 

rozumie, że kryzysu związanego 

z migracją i uchodźcami nie da się 

rozwiązać jedynie za pomocą środków 

finansowych i że potrzebne jest 

kompleksowe podejście uwzględniające 

wymiar wewnętrzny i zewnętrzny tego 

kryzysu; uważa, że niezwykłe czasy 

wymagają nadzwyczajnych środków i że 

niezbędne jest zdecydowane 

zaangażowanie polityczne, aby zapewnić 

dodatkowe środki na ten cel; podkreśla 

w tym kontekście, że solidarność jest 

zasadą leżącą u podstaw budżetu UE; 

wyraża zaniepokojenie, że w sytuacji 

kryzysu związanego z uchodźcami zasada 

solidarności wydaje się nierówno 

stosowana w poszczególnych państwach 

członkowskich; zwraca się do Komisji 

o przedstawienie wniosku dotyczącego 

sposobu, w jaki budżet UE może nakłonić 
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państwa członkowskie do bardziej 

zrównoważonego podejścia do 

solidarności; 

Or. en 
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Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 
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Sprawozdanie A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. przypomina, że w projekcie budżetu 

przewidywano dofinansowanie w obszarze 

bezpieczeństwa i migracji, w tym 150 mln 

EUR na program relokacji 40 000 osób 

potrzebujących międzynarodowej ochrony, 

co spowodowało, że Komisja przekroczyła 

pułap dla tego działu o 124 mln EUR 

i zaproponowała odpowiednie 

uruchomienie instrumentu elastyczności; 

z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rada 

zatwierdziła zasadę uruchamiania na ten 

cel instrumentu elastyczności; zauważa 

jednak, że potrzebny jest długoterminowy 

plan finansowy w odpowiedzi na kryzys 

związany z uchodźcami i uważa, że należy 

zająć się tym również w ramach przeglądu 

wieloletnich ram finansowych; 

31. przypomina, że w projekcie budżetu 

przewidywano dofinansowanie w obszarze 

bezpieczeństwa i migracji, w tym 150 mln 

EUR na program relokacji 40 000 osób 

potrzebujących międzynarodowej ochrony, 

co spowodowało, że Komisja przekroczyła 

pułap dla tego działu o 124 mln EUR 

i zaproponowała odpowiednie 

uruchomienie instrumentu elastyczności; 

z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rada 

zatwierdziła zasadę uruchamiania na ten 

cel instrumentu elastyczności; zauważa 

jednak, że potrzebny jest długoterminowy 

plan finansowy w odpowiedzi na kryzys 

związany z uchodźcami, w tym utworzenie 

funduszu poszukiwawczo-ratunkowego, 

i uważa, że należy zająć się tym również 

w ramach przeglądu wieloletnich ram 

finansowych; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 90 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

90. ponownie podkreśla, że aby zapewnić 

posłom odpowiednie wsparcie w ich 

działalności parlamentarnej, konieczna jest 

nowa równowaga między akredytowanymi 

asystentami parlamentarnymi a asystentami 

krajowymi; zwraca uwagę, że sekretarz 

generalny zaproponował Prezydium 

sposób osiągnięcia tego celu; ubolewa, że 

Prezydium nie podjęło jeszcze decyzji w tej 

kwestii; uważa, że wdrażając przegląd 

obowiązujących przepisów, należy 

przestrzegać okresu przejściowego; 

oczekuje, że ostateczna decyzja wejdzie 

w życie najpóźniej w lipcu 2016 r., kiedy 

kończy się okres przejściowy; 

90. zauważa, że nowe przepisy dotyczące 

pomocy parlamentarnej są obecnie 

w przygotowaniu; ponownie podkreśla, że 

aby zapewnić posłom odpowiednie 

wsparcie w ich działalności 

parlamentarnej, konieczna jest nowa 

równowaga między akredytowanymi 

asystentami parlamentarnymi a asystentami 

krajowymi; w związku z tym zwraca się do 

sekretarza generalnego, aby do końca 

2015 r. przedstawił Prezydium wniosek 

dotyczący decyzji obejmującej m.in. 

następujące kwestie:  

 – ograniczenie liczby asystentów 

krajowych przypadających na jednego 

posła, przy jednoczesnym przestrzeganiu 

szczegółowych warunków dotyczących 

sprawowania mandatu poselskiego 

w poszczególnych państwach 

członkowskich; 

 – uregulowanie rozdziału dodatku między 

pomoc świadczoną przez asystentów 

krajowych i pomoc świadczoną przez 

asystentów akredytowanych; 

 – zreformowanie obecnego systemu limitu 

płac w przypadku pomocy świadczonej 

przez asystentów krajowych, z myślą 

o zbliżeniu się, w bardziej 
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długoterminowej perspektywie, do zasady 

„równej płacy za równą pracę”; 

 – wprowadzenie płacy minimalnej oraz 

maksymalnego limitu wynagrodzenia 

asystentów krajowych w poszczególnych 

państwach członkowskich; 

 – objęcie obecnego personelu delegacji 

krajowych statutem dotyczącym 

akredytowanych asystentów 

parlamentarnych; 

 wzywa sekretarza generalnego do 

przyjęcia wszelkich środków niezbędnych 

do zadbania o to, aby stażyści pracujący 

dla posłów byli uprawnieni do stypendiów 

umożliwiających utrzymanie się i do 

ochrony socjalnej oraz aby wdrażanie 

wspomnianych przepisów było 

kontrolowane przez służby Parlamentu; 

zwraca się do sekretarza generalnego 

o wprowadzenie obowiązkowego szkolenia 

dla posłów i ich asystentów dotyczącego 

szacunku i godności w miejscu pracy; 

uważa, że wdrażając przegląd 

obowiązujących przepisów, należy 

przestrzegać okresu przejściowego; zwraca 

się do sekretarza generalnego i Prezydium 

o przedstawienie Komisji Budżetowej 

sprawozdania w sprawie zmienionych 

przepisów, jak najszybciej i nie później niż 

do lutego 2016 r., w odpowiednim czasie 

umożliwiającym przygotowanie 

preliminarza Parlamentu na rok 

budżetowy 2017; oczekuje, że ostateczna 

decyzja wejdzie w życie najpóźniej w lipcu 

2016 r.; 

Or. en 

 

 


