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11.4.2018 A8-0112/1 

Poprawka  1 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 

2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 

2017/2280(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 88 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

88. podkreśla, że instrument ten 

umożliwia obecnie Unii finansowanie 

szkoleń oraz dostawę nieśmiercionośnego 

sprzętu (takiego jak systemy 

informatyczne, szpitale itp.) siłom 

zbrojnym państw trzecich, aby mogły one 

zaspokoić pilne krótko- i 

średnioterminowe potrzeby w ramach 

osiągania celów zrównoważonego 

rozwoju;  

88. jest przekonany, że rozporządzenie 

w sprawie Instrumentu na rzecz 

Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju 

na okres po 2020 r. nie powinno 

obejmować aspektu wojskowego w 

pomocy przy budowaniu zdolności na 

rzecz bezpieczeństwa i rozwoju oferowanej 

krajom partnerskim, ponieważ takie 

działanie osłabiłoby pod względem 

politycznym jedyny instrument UE na 

rzecz zapobiegania konfliktom cywilnym; 

przypomina również, że finansowanie 

budowania zdolności na rzecz 

bezpieczeństwa i rozwoju w ramach 

obecnego Instrumentu na rzecz 

Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju 

jest niezgodne z art. 209 TFUE, 

odpowiednim orzecznictwem Trybunału 

Sprawiedliwości oraz ograniczeniami 

dotyczącymi wydatków wojskowych 

określonymi w art. 41 ust. 2 TUE; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/2 

Poprawka  2 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 

2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 

2017/2280(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 88 (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  88a. wzywa Komisję i ESDZ do 

zachowania jednego specjalnego 

instrumentu przeznaczonego do 

zapobiegania konfliktom cywilnym i 

szybkiej reakcji na kryzysy cywilne dzięki 

utrzymaniu Instrumentu na rzecz 

Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju 

jako odrębnego instrumentu w strukturze 

po 2020 r.; zwraca uwagę na fakt, że 

utrzymanie Instrumentu na rzecz 

Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju 

ma kluczowe znaczenie dla wiarygodności 

Unii, w szczególności w kontekście jej 

zobowiązania w odniesieniu do pokoju i 

bezpieczeństwa; nalega na Komisję i 

ESDZ, aby uwzględniły rosnące w 

sąsiedztwie Europy zapotrzebowanie na 

zapobieganie konfliktom cywilnym i 

potroiły środki dostępne na takie 

działania, w szczególności za pomocą 

finansowania inicjatyw w obszarze 

mediacji, dialogu i pojednania; podkreśla, 

że takie zwiększenie środków nie powinno 

odbyć się kosztem zapobiegania 

konfliktom cywilnym i budowania pokoju 

w innych regionach;  

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/3 

Poprawka  3 

Jordi Solé 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 

2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 

2017/2280(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 121 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

121. docenia zaangażowanie UE w takie 

kwestie, jak prawa człowieka, demokracja i 

wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, 

a także różne cele i konkretną wartość 

polityczną i strategiczną obecnych 

instrumentów; podkreśla, że reforma nie 

powinna podważać celów politycznych 

poszczególnych instrumentów; uznaje 

specyfikę ENI, IPA II i EIDHR pod 

względem celów i realizacji, dlatego 

uważa, że powinny one pozostać 

niezależne z uwagi na względy polityczne i 

strategiczne; 

121. docenia zaangażowanie UE w takie 

kwestie, jak prawa człowieka, demokracja i 

wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, 

a także różne cele i konkretną wartość 

polityczną i strategiczną obecnych 

instrumentów; podkreśla, że reforma nie 

powinna podważać celów politycznych 

poszczególnych instrumentów; uznaje 

specyfikę ENI, IPA II, Instrumentu na 

rzecz Przyczyniania się do Stabilności i 

Pokoju i EIDHR pod względem celów i 

realizacji, dlatego uważa, że powinny one 

pozostać niezależne z uwagi na względy 

polityczne i strategiczne; 

Or. en 

 

 


