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2.7.2018 A8-0247/3 

Poprawka  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4a. przyjmuje do wiadomości wstępną 

ocenę Komisji w sprawie kontynuowania 

działania przygotowawczego dotyczącego 

programu gwarancji dla dzieci; podkreśla, 

że w ocenie tej odniesiono się do kwestii 

ewentualnego wdrożenia tego programu 

na większą skalę w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego; sugeruje 

wykorzystanie trzeciej fazy realizacji, aby 

przygotować się do wdrożenia programu 

na większą skalę w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego Plus; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/4 

Poprawka  4 

Daniele Viotti 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 50 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

50. wyraża niezmienne przekonanie, że 

wyzwania stojące przed UE w kontekście 

jej działań zewnętrznych wymagają 

stabilnego finansowania wykraczającego 

poza obecne możliwości działu 4; 

utrzymuje, że nowe inicjatywy należy 

finansować przy pomocy nowych środków 

oraz że należy w pełni korzystać ze 

wszystkich opcji umożliwiających 

elastyczność; sprzeciwia się jednak 

propozycji sfinansowania rozszerzenia 

instrumentu pomocy dla uchodźców w 

Turcji, gdyż w poważnym stopniu 

ograniczyłoby to możliwości finansowania 

innych obszarów o znaczeniu 

priorytetowym w dziale 4, jak i zasadniczą 

rolę budżetu UE w udzielaniu pomocy 

potrzebującym oraz w propagowaniu 

podstawowych wartości; 

50. wyraża niezmienne przekonanie, że 

wyzwania stojące przed UE w kontekście 

jej działań zewnętrznych wymagają 

stabilnego finansowania wykraczającego 

poza obecne możliwości działu 4; 

utrzymuje, że nowe inicjatywy należy 

finansować przy pomocy nowych środków 

oraz że należy w pełni korzystać ze 

wszystkich opcji umożliwiających 

elastyczność; sprzeciwia się jednak 

propozycji sfinansowania rozszerzenia 

instrumentu pomocy dla uchodźców w 

Turcji oraz powiązanemu z nią 

porozumieniu w Radzie z dnia 29 czerwca 

2018 r., gdyż w poważnym stopniu 

ograniczyłoby to możliwości finansowania 

innych obszarów o znaczeniu 

priorytetowym w dziale 4, jak i zasadniczą 

rolę budżetu UE w udzielaniu pomocy 

potrzebującym oraz w propagowaniu 

podstawowych wartości; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/5 

Poprawka  5 

Daniele Viotti 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. ubolewa nad propozycją Komisji 

dotyczącą sfinansowania drugiej transzy 

pomocy w ramach instrumentu pomocy dla 

uchodźców w Turcji; popiera kontynuację 

tego instrumentu, twierdzi jednak, że – jak 

zaproponowała sama Komisja w dniu 14 

marca 2018 r. – wkład z budżetu UE w 

jego finansowanie powinien wynieść 1 mld 

EUR, zaś udział państw członkowskich w 

formie wkładów dwustronnych – 2 mld 

EUR, tak aby pozostawić wystarczające 

marginesy w ramach instrumentów 

szczególnych WRF na wypadek 

nieprzewidzianych zdarzeń w ostatnich 

dwóch latach obowiązywania bieżących 

wieloletnich ram finansowych, a także 

umożliwić finansowanie innych 

priorytetów; jest również zdania, że z 

uwagi na fakt, iż instrument ten stanowi 

nową inicjatywę w bieżących WRF, 

powinien on być finansowany z nowych 

środków; ubolewa, że pomimo 

jednoznacznego wniosku Parlamentu o 

pełne włączenie w proces decyzyjny 

dotyczący dalszego stosowania tego 

instrumentu, między innymi po to, aby 

uniknąć powtórzenia się procedury 

dotyczącej jego tworzenia, nie odbyły się 

dotychczas żadne negocjacje między 

Parlamentem i Radą w sprawie 

finansowania drugiej transzy; informuje 

16. ubolewa nad propozycją Komisji 

dotyczącą sfinansowania drugiej transzy 

pomocy w ramach instrumentu pomocy dla 

uchodźców w Turcji, a także nad 

osiągniętym następnie w Radzie w dniu 29 

czerwca 2018 r. porozumieniem między 

państwami członkowskimi; popiera 

kontynuację tego instrumentu, twierdzi 

jednak, że – jak zaproponowała sama 

Komisja w dniu 14 marca 2018 r. – wkład 

z budżetu UE w jego finansowanie 

powinien wynieść 1 mld EUR, zaś udział 

państw członkowskich w formie wkładów 

dwustronnych – 2 mld EUR, tak aby 

pozostawić wystarczające marginesy w 

ramach instrumentów szczególnych WRF 

na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń w 

ostatnich dwóch latach obowiązywania 

bieżących wieloletnich ram finansowych, a 

także umożliwić finansowanie innych 

priorytetów; jest również zdania, że z 

uwagi na fakt, iż instrument ten stanowi 

nową inicjatywę w bieżących WRF, 

powinien on być finansowany z nowych 

środków; ubolewa, że pomimo 

jednoznacznego wniosku Parlamentu o 

pełne włączenie w proces decyzyjny 

dotyczący dalszego stosowania tego 

instrumentu, między innymi po to, aby 

uniknąć powtórzenia się procedury 

dotyczącej jego tworzenia, nie odbyły się 



 

AM\1158030PL.docx  PE621.743v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

państwa członkowskie, że Parlament ma 

wszelkie prawo do realizacji 

przysługującej mu funkcji jednego z 

organów władzy budżetowej Unii oraz że 

uczyni to, zgodnie z wcześniejszymi 

zapowiedziami; ubolewa, że Rada nie była 

jak dotąd w stanie wypracować wspólnego 

stanowiska w sprawie finansowania 

instrumentu pomocy dla uchodźców w 

Turcji pomimo krytycznej sytuacji 

humanitarnej; 

dotychczas żadne negocjacje między 

Parlamentem i Radą w sprawie 

finansowania drugiej transzy; informuje 

państwa członkowskie, że Parlament ma 

wszelkie prawo do realizacji 

przysługującej mu funkcji jednego z 

organów władzy budżetowej Unii oraz że 

uczyni to, zgodnie z wcześniejszymi 

zapowiedziami; 

Or. en 

 

 


