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20.4.2016 A8-0136/2 

Poprawka  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych 

2015/2163(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. odnotowuje nowy schemat 

organizacyjny oraz odnośną racjonalizację 

poprzedniej obciążającej struktury 

zarządzania, która miała na celu 

ograniczenie struktury hierarchicznej; z 

żalem zauważa jednak, że wewnętrzne 

ramy administracyjne i finansowe ESDZ 

są wciąż zbyt skomplikowane i 

rygorystyczne; zauważa, że obecna 

struktura nie pozwala ESDZ reagować w 

odpowiednim czasie na kryzysy oraz że 

uzyskiwanie dostępu do kluczowych 

informacji także trwa zbyt długo; apeluje 

do ESDZ o przygotowanie we współpracy 

z Komisją, Radą i państwami 

członkowskimi dalszej reformy, aby 

usprawnić jej procesy wewnętrzne i 

uprościć strukturę; 

11. odnotowuje nowy schemat 

organizacyjny oraz odnośną racjonalizację 

poprzedniej obciążającej struktury 

zarządzania, która miała na celu 

ograniczenie struktury hierarchicznej; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0136/3 

Poprawka  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych 

2015/2163(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. niepokoi się wydajnością i wysiłkami 

unijnych delegatur poza UE; wzywa 

ESDZ do konsekwentnego realizowania 

programu oceny delegatur, a także do 

zamieszczania w swoim rocznym 

sprawozdaniu z działalności syntezy 

głównych wad i trudności w 

funkcjonowaniu delegatur Unii na 

podstawie planu działania ustanowionego 

dla poszczególnych delegatur w wyniku 

oceny misji; 

26. wzywa ESDZ do konsekwentnego 

realizowania programu oceny delegatur, a 

także do zamieszczania w swoim rocznym 

sprawozdaniu z działalności syntezy 

głównych wad i trudności w 

funkcjonowaniu delegatur Unii na 

podstawie planu działania ustanowionego 

dla poszczególnych delegatur w wyniku 

oceny misji; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0136/4 

Poprawka  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych 

2015/2163(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. apeluje do ESDZ oraz EuropeAid o 

wzmocnienie nadzoru nad szefami 

delegatur pełniącymi funkcje 

subdelegowanych urzędników 

zatwierdzających w imieniu Komisji w 

celu zwiększenia ich odpowiedzialności w 

ramach światowego łańcucha 

zabezpieczeń poprzez przedkładanie 

wysokiej jakości wyczerpujących 

sprawozdań (wraz ze sprawozdaniem z 

zarządzania pomocą zewnętrzną) w 

kontekście opracowywania rocznych 

sprawozdań z działalności odpowiednio 

ESDZ i EuropeAid; 

skreśla się 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0136/5 

Poprawka  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych 

2015/2163(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

39. apeluje do ESDZ o zwiększenie 

rozliczalności jej głównych instrumentów 

finansowych w Afganistanie, Funduszu 

Powierniczego na rzecz Prawa i Porządku 

Publicznego w Afganistanie zarządzanego 

w ramach Programu Narodów 

Zjednoczonych ds. Rozwoju (oraz 

wielostronnych funduszy powierniczych w 

innych państwach trzecich), który jest 

krytykowany za złe zarządzanie i brak 

przejrzystości; przypomina ponadto 

potrzebę efektywnego wykorzystania 

wszystkich odpowiednich form 

finansowania przyszłych misji w 

dziedzinie WPBiO, w tym funduszy 

powierniczych UE, w celu 

zagwarantowania realizacji celów 

politycznych misji oraz należytego 

zarządzania finansami; 

skreśla się 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0136/6 

Poprawka  6 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych 

2015/2163(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. z żalem zauważa, że ESDZ wciąż nie 

opracowała nadrzędnej strategii i planu 

działania dla instytucji, co utrudnia 

szybkie reagowanie na nieoczekiwane 

wydarzenia w szybko zmieniającym się 

świecie; apeluje do ESDZ o objaśnienie 

planu działania na przyszłość, aby 

wyznaczyć kierunek misji, bez którego 

będzie ona niedostatecznie realizowana, a 

także o zapewnienie wysokiej jakości 

wsparcia dla instytucji Unii i państw 

członkowskich w realizacji założeń 

polityki zagranicznej; apeluje w związku z 

tym do ESDZ o poszerzanie wiedzy 

dotyczącej światowych problemów, takich 

jak zmiana klimatu lub bezpieczeństwo 

energetyczne; 

skreśla się 

Or. en 

 

 

 


