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Poprawka  1 

Daniele Viotti 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł przed ustępem 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Priorytety w budżecie UE na 2019 r. Zrównoważona przyszłość 
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12.3.2018 A8-0062/2 

Poprawka  2 

Daniele Viotti 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. uważa, że priorytetami w budżecie 

UE na 2019 r. powinny być: wzrost 

gospodarczy, innowacyjność, 

konkurencyjność, walka ze zmianą 

klimatu, przechodzenie na odnawialne 

źródła energii, migracja i bezpieczeństwo; 

4. uważa, że priorytetami w budżecie 

UE na 2019 r. powinny być: wzrost 

gospodarczy, innowacyjność, 

konkurencyjność, bezpieczeństwo, walka 

ze zmianą klimatu, przechodzenie na 

odnawialne źródła energii i migracja; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/3 

Poprawka  3 

Daniele Viotti 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. uważa, że agencje, programy i 

polityki UE dotyczące zarządzania 

przepływami migrantów i uchodźców, a 

także kontroli granicznej powinny 

otrzymać odpowiednie zasoby finansowe i 

ludzkie, aby poradzić sobie z obecnym 

kryzysem uchodźczym, w którym oczekuje 

się, że państwa członkowskie również 

przyjmą na siebie część odpowiedzialności 

zgodnie z zasadą podziału obciążenia i z 

konwencjami genewskimi; jest zdania, że 

jeśli UE chce znaleźć długoterminowe 

rozwiązanie, to powinna również wykazać 

się solidarnością zewnętrzną, tworząc 

warunki dla pokoju i dobrobytu w krajach 

pochodzenia dzięki większemu naciskowi 

na politykę inwestycji i rozwoju, zwłaszcza 

przez wdrożenie Europejskiego Funduszu 

na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 

(EFZR), instrumentu finansowania 

współpracy na rzecz rozwoju (DCI) i 

instrumentu na rzecz pomocy 

humanitarnej; uznaje znaczenie i 

szczególną wartość polityki na rzecz 

rozwoju, której priorytetami są: eliminacja 

ubóstwa, edukacja, zdrowie i rozwój 

gospodarczy; podkreśla potrzebę 

wspierania działań i programów Agencji 

Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy 

Uchodźcom Palestyńskim; podkreśla, że 

jednym z warunków zachowania 

33. uważa, że agencje, programy i 

polityki UE dotyczące zarządzania 

przepływami migrantów i uchodźców, a 

także kontroli granicznej powinny 

otrzymać odpowiednie zasoby finansowe i 

ludzkie, aby poradzić sobie z obecnym 

kryzysem uchodźczym, w którym oczekuje 

się, że państwa członkowskie również 

przyjmą na siebie część odpowiedzialności 

zgodnie z zasadą podziału obciążenia i z 

konwencjami genewskimi; jest zdania, że 

jeśli UE chce znaleźć długoterminowe 

rozwiązanie, to powinna również wykazać 

się solidarnością zewnętrzną, tworząc 

warunki dla pokoju i dobrobytu w krajach 

pochodzenia dzięki większemu naciskowi 

na politykę inwestycji i rozwoju, zwłaszcza 

przez wdrożenie Europejskiego Funduszu 

na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 

(EFZR), instrumentu finansowania 

współpracy na rzecz rozwoju (DCI) i 

instrumentu na rzecz pomocy 

humanitarnej; uznaje znaczenie i 

szczególną wartość polityki na rzecz 

rozwoju, której priorytetami są: eliminacja 

ubóstwa, edukacja, zdrowie i rozwój 

gospodarczy; podkreśla potrzebę 

wspierania działań i programów Agencji 

Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy 

Uchodźcom Palestyńskim; podkreśla, że 

jednym z warunków zachowania 
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stabilności i dobrobytu w UE jest jej 

stabilne sąsiedztwo; w związku z tym 

wzywa Komisję do zapewnienia 

priorytetowego charakteru inwestycji w 

krajach sąsiadujących z UE w celu 

wsparcia dążeń do rozwiązania głównych 

problemów w tym obszarze: wyzwań 

migracyjnych i uchodźczych oraz rozwoju 

w południowym sąsiedztwie i 

niestabilności w sąsiedztwie wschodnim, 

częściowo spowodowanej rosyjską 

polityką zagraniczną, sprzeczną z prawem 

międzynarodowym oraz demokratycznymi 

i standardami praw człowieka; podkreśla, 

że nowe priorytety polityczne i przyszłe 

wyzwania dla UE, takie jak 

bezpieczeństwo i obrona, powinny być 

finansowane z nowych środków, a nie 

przez cięcia w dotychczasowych, 

skutecznych i ważnych obszarach polityki i 

programach, takich jak pomoc rozwojowa i 

humanitarna czy polityka sąsiedztwa; 

podkreśla ponadto, że polityka 

bezpieczeństwa i rozwoju wzajemnie na 

siebie oddziałują, a bezpieczeństwo to 

istotny warunek tworzenia dobrze 

funkcjonującego państwa; 

stabilności i dobrobytu w UE jest jej 

stabilne sąsiedztwo; w związku z tym 

wzywa Komisję do zapewnienia 

priorytetowego charakteru inwestycji w 

krajach sąsiadujących z UE w celu 

wsparcia dążeń do rozwiązania głównych 

problemów w tym obszarze: wyzwań 

migracyjnych i uchodźczych oraz rozwoju 

w południowym sąsiedztwie i 

niestabilności w sąsiedztwie wschodnim, 

częściowo spowodowanej rosyjską 

polityką zagraniczną, sprzeczną z prawem 

międzynarodowym oraz demokratycznymi 

i standardami praw człowieka; podkreśla, 

że nowe priorytety polityczne i przyszłe 

wyzwania dla UE, takie jak 

bezpieczeństwo i obrona, powinny być 

finansowane z nowych środków, a nie 

przez cięcia w dotychczasowych obszarach 

polityki i programach, takich jak pomoc 

rozwojowa i humanitarna czy polityka 

sąsiedztwa; podkreśla ponadto, że polityka 

bezpieczeństwa i rozwoju wzajemnie na 

siebie oddziałują, a bezpieczeństwo to 

istotny warunek tworzenia dobrze 

funkcjonującego państwa; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/4 

Poprawka  4 

Daniele Viotti 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. uważa, że agencje, programy i 

polityki UE dotyczące zarządzania 

przepływami migrantów i uchodźców, a 

także kontroli granicznej powinny 

otrzymać odpowiednie zasoby finansowe i 

ludzkie, aby poradzić sobie z obecnym 

kryzysem uchodźczym, w którym oczekuje 

się, że państwa członkowskie również 

przyjmą na siebie część odpowiedzialności 

zgodnie z zasadą podziału obciążenia i z 

konwencjami genewskimi; jest zdania, że 

jeśli UE chce znaleźć długoterminowe 

rozwiązanie, to powinna również wykazać 

się solidarnością zewnętrzną, tworząc 

warunki dla pokoju i dobrobytu w krajach 

pochodzenia dzięki większemu naciskowi 

na politykę inwestycji i rozwoju, zwłaszcza 

przez wdrożenie Europejskiego Funduszu 

na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 

(EFZR), instrumentu finansowania 

współpracy na rzecz rozwoju (DCI) i 

instrumentu na rzecz pomocy 

humanitarnej; uznaje znaczenie i 

szczególną wartość polityki na rzecz 

rozwoju, której priorytetami są: eliminacja 

ubóstwa, edukacja, zdrowie i rozwój 

gospodarczy; podkreśla potrzebę 

wspierania działań i programów Agencji 

Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy 

Uchodźcom Palestyńskim; podkreśla, że 

jednym z warunków zachowania 

33. uważa, że agencje, programy i 

polityki UE dotyczące zarządzania 

przepływami migrantów i uchodźców, a 

także kontroli granicznej powinny 

otrzymać odpowiednie zasoby finansowe i 

ludzkie, aby poradzić sobie z obecnym 

kryzysem uchodźczym, w którym oczekuje 

się, że państwa członkowskie również 

przyjmą na siebie część odpowiedzialności 

zgodnie z zasadą podziału obciążenia i z 

konwencjami genewskimi; jest zdania, że 

jeśli UE chce znaleźć długoterminowe 

rozwiązanie, to powinna również wykazać 

się solidarnością zewnętrzną, tworząc 

warunki dla pokoju i dobrobytu w krajach 

pochodzenia dzięki większemu naciskowi 

na politykę inwestycji i rozwoju, zwłaszcza 

przez wdrożenie Europejskiego Funduszu 

na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 

(EFZR), instrumentu finansowania 

współpracy na rzecz rozwoju (DCI) i 

instrumentu na rzecz pomocy 

humanitarnej; uznaje znaczenie i 

szczególną wartość polityki na rzecz 

rozwoju, której priorytetami są: eliminacja 

ubóstwa, edukacja, zdrowie i rozwój 

gospodarczy; podkreśla potrzebę 

wspierania działań i programów Agencji 

Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy 

Uchodźcom Palestyńskim; podkreśla, że 

jednym z warunków zachowania 
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stabilności i dobrobytu w UE jest jej 

stabilne sąsiedztwo; w związku z tym 

wzywa Komisję do zapewnienia 

priorytetowego charakteru inwestycji w 

krajach sąsiadujących z UE w celu 

wsparcia dążeń do rozwiązania głównych 

problemów w tym obszarze: wyzwań 

migracyjnych i uchodźczych oraz rozwoju 

w południowym sąsiedztwie i 

niestabilności w sąsiedztwie wschodnim, 

częściowo spowodowanej rosyjską 

polityką zagraniczną, sprzeczną z prawem 

międzynarodowym oraz demokratycznymi 

i standardami praw człowieka; podkreśla, 

że nowe priorytety polityczne i przyszłe 

wyzwania dla UE, takie jak 

bezpieczeństwo i obrona, powinny być 

finansowane z nowych środków, a nie 

przez cięcia w dotychczasowych, 

skutecznych i ważnych obszarach polityki i 

programach, takich jak pomoc rozwojowa i 

humanitarna czy polityka sąsiedztwa; 

podkreśla ponadto, że polityka 

bezpieczeństwa i rozwoju wzajemnie na 

siebie oddziałują, a bezpieczeństwo to 

istotny warunek tworzenia dobrze 

funkcjonującego państwa; 

stabilności i dobrobytu w UE jest jej 

stabilne sąsiedztwo; w związku z tym 

wzywa Komisję do zapewnienia 

priorytetowego charakteru inwestycji w 

krajach sąsiadujących z UE w celu 

wsparcia dążeń do rozwiązania głównych 

problemów w tym obszarze: wyzwań 

migracyjnych i uchodźczych oraz rozwoju 

w południowym sąsiedztwie i 

niestabilności w sąsiedztwie wschodnim, 

częściowo spowodowanej rosyjską 

polityką zagraniczną, sprzeczną z prawem 

międzynarodowym oraz demokratycznymi 

i standardami praw człowieka; podkreśla, 

że nowe priorytety polityczne i przyszłe 

wyzwania dla UE, takie jak 

bezpieczeństwo i obrona, powinny być 

finansowane z nowych środków, a nie 

przez cięcia w dotychczasowych, 

skutecznych i ważnych obszarach polityki i 

programach, takich jak pomoc rozwojowa i 

humanitarna czy polityka sąsiedztwa; 

podkreśla ponadto, że polityka 

bezpieczeństwa i rozwoju wzajemnie na 

siebie oddziałują oraz że obie w istotnej 

mierze warunkują tworzenie dobrze 

funkcjonującego państwa, a także dobrze 

funkcjonujących, wolnych od korupcji 

struktur administracyjnych oraz 

minimalnych norm w sferze społecznej, 

zdrowotnej i gospodarczej; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/5 

Poprawka  5 

Daniele Viotti 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. uważa, że agencje, programy i 

polityki UE dotyczące zarządzania 

przepływami migrantów i uchodźców, a 

także kontroli granicznej powinny 

otrzymać odpowiednie zasoby finansowe i 

ludzkie, aby poradzić sobie z obecnym 

kryzysem uchodźczym, w którym oczekuje 

się, że państwa członkowskie również 

przyjmą na siebie część odpowiedzialności 

zgodnie z zasadą podziału obciążenia i z 

konwencjami genewskimi; jest zdania, że 

jeśli UE chce znaleźć długoterminowe 

rozwiązanie, to powinna również wykazać 

się solidarnością zewnętrzną, tworząc 

warunki dla pokoju i dobrobytu w krajach 

pochodzenia dzięki większemu naciskowi 

na politykę inwestycji i rozwoju, zwłaszcza 

przez wdrożenie Europejskiego Funduszu 

na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 

(EFZR), instrumentu finansowania 

współpracy na rzecz rozwoju (DCI) i 

instrumentu na rzecz pomocy 

humanitarnej; uznaje znaczenie i 

szczególną wartość polityki na rzecz 

rozwoju, której priorytetami są: eliminacja 

ubóstwa, edukacja, zdrowie i rozwój 

gospodarczy; podkreśla potrzebę 

wspierania działań i programów Agencji 

Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy 

Uchodźcom Palestyńskim; podkreśla, że 

jednym z warunków zachowania 

33. uważa, że agencje, programy i 

polityki UE dotyczące zarządzania 

przepływami migrantów i uchodźców, a 

także kontroli granicznej powinny 

otrzymać odpowiednie zasoby finansowe i 

ludzkie, aby poradzić sobie z obecnym 

kryzysem uchodźczym, w którym oczekuje 

się, że państwa członkowskie również 

przyjmą na siebie część odpowiedzialności 

zgodnie z zasadą podziału obciążenia i z 

konwencjami genewskimi; jest zdania, że 

jeśli UE chce znaleźć długoterminowe 

rozwiązanie, to powinna również wykazać 

się solidarnością zewnętrzną, tworząc 

warunki dla pokoju i dobrobytu w krajach 

pochodzenia dzięki większemu naciskowi 

na politykę inwestycji i rozwoju, zwłaszcza 

przez wdrożenie Europejskiego Funduszu 

na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 

(EFZR), instrumentu finansowania 

współpracy na rzecz rozwoju (DCI) i 

instrumentu na rzecz pomocy 

humanitarnej; uznaje znaczenie i 

szczególną wartość polityki na rzecz 

rozwoju, której priorytetami są: eliminacja 

ubóstwa, edukacja, zdrowie i rozwój 

gospodarczy; podkreśla potrzebę 

wspierania działań i programów UNRWA; 

podkreśla, że jednym z warunków 

zachowania stabilności i dobrobytu w UE 

jest jej stabilne sąsiedztwo; w związku z 
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stabilności i dobrobytu w UE jest jej 

stabilne sąsiedztwo; w związku z tym 

wzywa Komisję do zapewnienia 

priorytetowego charakteru inwestycji w 

krajach sąsiadujących z UE w celu 

wsparcia dążeń do rozwiązania głównych 

problemów w tym obszarze: wyzwań 

migracyjnych i uchodźczych oraz rozwoju 

w południowym sąsiedztwie i 

niestabilności w sąsiedztwie wschodnim, 

częściowo spowodowanej rosyjską 

polityką zagraniczną, sprzeczną z prawem 

międzynarodowym oraz demokratycznymi 

i standardami praw człowieka; podkreśla, 

że nowe priorytety polityczne i przyszłe 

wyzwania dla UE, takie jak 

bezpieczeństwo i obrona, powinny być 

finansowane z nowych środków, a nie 

przez cięcia w dotychczasowych, 

skutecznych i ważnych obszarach polityki i 

programach, takich jak pomoc rozwojowa i 

humanitarna czy polityka sąsiedztwa; 

podkreśla ponadto, że polityka 

bezpieczeństwa i rozwoju wzajemnie na 

siebie oddziałują, a bezpieczeństwo to 

istotny warunek tworzenia dobrze 

funkcjonującego państwa; 

tym wzywa Komisję do zapewnienia 

priorytetowego charakteru inwestycji w 

krajach sąsiadujących z UE w celu 

wsparcia dążeń do rozwiązania głównych 

problemów w tym obszarze: wyzwań 

migracyjnych i uchodźczych oraz rozwoju 

w południowym sąsiedztwie i 

niestabilności w sąsiedztwie wschodnim, 

częściowo spowodowanej rosyjską 

polityką zagraniczną, sprzeczną z prawem 

międzynarodowym oraz demokratycznymi 

i standardami praw człowieka; podkreśla, 

że nowe priorytety polityczne i przyszłe 

wyzwania dla UE, takie jak 

bezpieczeństwo i obrona, powinny być 

finansowane z nowych środków, a nie 

przez cięcia w dotychczasowych, 

skutecznych i ważnych obszarach polityki i 

programach, takich jak pomoc rozwojowa i 

humanitarna czy polityka sąsiedztwa; 

podkreśla ponadto, że polityka 

bezpieczeństwa i rozwoju wzajemnie na 

siebie oddziałują, a bezpieczeństwo to 

istotny warunek tworzenia dobrze 

funkcjonującego państwa; 

Or. en 

 

 


