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2.7.2018 A8-0247/6 

Poprawka  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. przypomina, że budżet UE na rok 

2019 będzie ostatnim budżetem 

przyjmowanym w bieżącej kadencji 

parlamentarnej, a negocjacje w sprawie 

tego budżetu zbiegną się z negocjacjami w 

sprawie następnych wieloletnich ram 

finansowych (WRF) oraz z reformą 

systemu zasobów własnych UE; 

przypomina również, że Zjednoczone 

Królestwo zobowiązało się do wniesienia 

wkładu w roczne budżety UE na lata 2019 

i 2020 oraz do udziału w ich realizacji na 

takich samych zasadach, jak gdyby nadal 

było członkiem Unii po marcu 2019 r.; 

2. przypomina, że budżet UE na rok 

2019 będzie ostatnim budżetem 

przyjmowanym w bieżącej kadencji 

parlamentarnej, a negocjacje w sprawie 

tego budżetu zbiegną się z negocjacjami w 

sprawie następnych wieloletnich ram 

finansowych (WRF); przypomina również, 

że Zjednoczone Królestwo zobowiązało się 

do wniesienia wkładu w roczne budżety 

UE na lata 2019 i 2020 oraz do udziału w 

ich realizacji na takich samych zasadach, 

jak gdyby nadal było członkiem Unii po 

marcu 2019 r.; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/7 

Poprawka  7 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. popiera rolę Europejskiego 

Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) 

w zmniejszeniu luki inwestycyjnej w UE; 

domaga się, aby w ramach działań na 

rzecz zapewnienia optymalnej równowagi 

regionalnej i sektorowej wzmocnić 

społeczny wymiar wdrożenia EFIS, w tym 

innowacje w opiece zdrowotnej i 

medycynie, infrastrukturę socjalną, 

ochronę środowiska, zrównoważony 

transport, energię ze źródeł odnawialnych 

oraz infrastrukturę służącą do 

magazynowania energii; ponownie 

podkreśla swoje długoletnie stanowisko, 

że wszelkie nowe inicjatywy w ramach 

WRF należy finansować z nowych 

środków, a nie kosztem istniejących 

programów; podkreśla również swoje 

zobowiązanie do wzmocnienia programu 

„Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc 

Europę”, aby w jak największym stopniu 

zrównoważyć w budżecie na 2019 r. cięcia 

dokonane w tych programach w celu 

sfinansowania przedłużenia okresu 

obowiązywania EFIS; 

6. ubolewa nad rolą Europejskiego 

Funduszu Inwestycji Strategicznych 

(EFIS), któremu nie udało się zmniejszyć 

luki inwestycyjnej w UE; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/8 

Poprawka  8 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. zwraca uwagę na zaangażowanie 

na rzecz odnowienia programu UE w 

dziedzinie obrony, którego wyrazem jest 

porozumienie w sprawie europejskiego 

programu rozwoju przemysłu obronnego, 

stanowiące pierwszy etap Europejskiego 

Funduszu Obronnego; uważa, że takie 

wspólne działania przyczynią się do 

osiągnięcia efektu skali i lepszej 

koordynacji między państwami 

członkowskimi i przedsiębiorstwami, co 

pozwoli UE utrzymać jej strategiczną 

autonomię i stać się prawdziwym graczem 

światowym; 

skreśla się 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/9 

Poprawka  9 

Marco Zanni, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 52 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

52. z zadowoleniem przyjmuje większe 

wsparcie na rzecz działań regionalnych na 

Bałkanach Zachodnich; jest jednak 

zdania, że należy jeszcze bardziej 

zwiększyć wsparcie na rzecz reform 

politycznych; wyraża ubolewanie z 

powodu zwiększenia wsparcia na rzecz 

reform politycznych w Turcji (IPA II) 

oraz podaje w wątpliwość, czy 

dostosowano to wsparcie do decyzji władzy 

budżetowej w sprawie ograniczenia 

środków w ramach tej linii w bieżącym 

roku budżetowym; ponownie podkreśla 

swoje stanowisko, zgodnie z którym 

domagał się uzależnienia środków 

finansowych przeznaczonych dla władz 

tureckich w ramach IPA II od poprawy 

sytuacji w dziedzinie praw człowieka, 

demokracji i praworządności; w 

przypadku braku postępów w tych 

dziedzinach domaga się przekierowania 

większości środków w ramach tej linii – 

zdając sobie sprawę z ograniczonego pola 

manewru – do podmiotów społeczeństwa 

obywatelskiego z myślą o wdrażaniu 

środków sprzyjających realizacji celów w 

zakresie praworządności, demokracji, 

praw człowieka i wolności prasy; popiera 

ogólną tendencję do obniżania środków 

przyznawanych Turcji na reformy 

polityczne; 

52. podkreśla, że instrument pomocy 

przedakcesyjnej (IPA) nie powinien być 

wykorzystywany do wspierania Turcji, 

która nie przestrzega szeregu 

podstawowych zasad wolności i 

demokracji; 
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2.7.2018 A8-0247/10 

Poprawka  10 

Marco Zanni, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 56 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

56. zauważa, że wydatki w dziale 5 

wzrosły o 3,0% w porównaniu z budżetem 

na 2018 r. i osiągnęły kwotę 9 956,9 mln 

EUR (+291,4 mln EUR) w środkach na 

zobowiązania; zwraca uwagę, że tak jak w 

ramach poprzedniej procedury budżetowej 

wzrost wydatków wynika głównie ze 

zmiany wysokości emerytur (+116,7 mln 

EUR), na które przypada 20,2 % 

wydatków w dziale 5; pragnie 

zaobserwować, że odsetek wydatków na 

administrację pozostaje w projekcie 

budżetu niezmiennie na poziomie 6,0% 

środków na zobowiązania; 

56. ubolewa, że wydatki w dziale 5 

wzrosły o 3,0% w porównaniu z budżetem 

na 2018 r. i osiągnęły kwotę 9 956,9 mln 

EUR (+291,4 mln EUR) w środkach na 

zobowiązania; ubolewa, że tak jak w 

ramach poprzedniej procedury budżetowej 

wzrost wydatków wynika głównie ze 

zmiany wysokości emerytur (+116,7 mln 

EUR), na które przypada 20,2% wydatków 

w dziale 5; zauważa, że należy spodziewać 

się, iż liczba emerytowanych pracowników 

będzie w nadchodzących latach nadal 

wzrastać i w związku z tym zwraca się o 

dokonanie przeglądu przywilejów i 

korzyści w unijnym systemie 

emerytalno-rentowym; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/11 

Poprawka  11 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 57 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

57. docenia wysiłki podejmowane 

przez Komisję w celu wykorzystania w jej 

własnym budżecie wszelkich możliwości 

zaoszczędzenia środków i ich 

racjonalizacji w części wydatków 

niezwiązanej z wynagrodzeniami; zwraca 

uwagę, że zmiana poziomu wydatków 

Komisji (+2,0%) wynika głównie z 

automatycznego dostosowania wydatków 

na wynagrodzenia i zobowiązań 

umownych; odnotowuje ponadto 

wewnętrzne przesunięcia kadrowe w 

Komisji z myślą o realizacji nowych 

priorytetów; 

57. ubolewa, że zmiana poziomu 

wydatków Komisji (+2,0%) wynika 

głównie z automatycznego dostosowania 

wydatków na wynagrodzenia i zobowiązań 

umownych oraz wzywa w związku z tym 

do zmiany tych zasad; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/12 

Poprawka  12 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 60 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

60. odnotowuje ogólny wzrost w 

projekcie budżetu na 2019 r. środków dla 

agencji zdecentralizowanych o +10,8 % 

(bez dochodów przeznaczonych na 

określony cel) oraz liczby przewidzianych 

w nich stanowisk o 259; wyraża 

zadowolenie, że środki w budżetach 

większości agencji rosną, choć wkład UE 

maleje; w związku z tym zwraca uwagę, że 

Parlament bada obecnie możliwości 

dalszego rozszerzenia finansowania 

agencji zdecentralizowanych z opłat; z 

zadowoleniem stwierdza, że agencjom, 

które otrzymały nowe zadania (ESMA, 

eu‑ LISA i Frontex), przyznano znacznie 

wyższe środki finansowe i zasoby 

kadrowe; domaga się dalszego wsparcia 

finansowego dla agencji zajmujących się 

wyzwaniami w dziedzinie migracji i 

bezpieczeństwa; uważa, że jeszcze bardziej 

należy wzmocnić Europol i Eurojust oraz 

że Europejski Urząd Wsparcia w 

dziedzinie Azylu powinien otrzymać 

odpowiednie finansowanie w celu 

przekształcenia się w Agencję Unii 

Europejskiej ds. Azylu; 

60. ubolewa nad ogólnym wzrostem w 

projekcie budżetu na 2019 r. środków dla 

agencji zdecentralizowanych o 10,8% (bez 

dochodów przeznaczonych na określony 

cel) oraz liczby przewidzianych w nich 

stanowisk o 259, a także domaga się 

radykalnego przeglądu roli agencji UE w 

celu znalezienia odpowiedzi na pytanie, 

czy ich zadania i cele nie mogłyby być 

lepiej realizowane i osiągane przez 

istniejące dyrekcje generalne Komisji lub 

państwa członkowskie, tak aby zapobiegać 

powielaniu ról i kosztów oraz poprawić 

przejrzystość; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/13 

Poprawka  13 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych 

2018/2024(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 62 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

62. z zadowoleniem przyjmuje 

utworzenie dwóch nowych organów UE, 

które uważa się za agencje 

zdecentralizowane, mianowicie 

Prokuratury Europejskiej i Europejskiego 

Urzędu ds. Pracy; zwraca uwagę, że 

środki przeznaczone na Europejki Urząd 

ds. Pracy przeniesiono do rezerwy w 

oczekiwaniu na zakończenie procedury 

legislacyjnej; zauważa, że Prokuratura 

Europejska ma swoją siedzibę w 

Luksemburgu, a także zwraca się do niej o 

przekazanie obydwu organom władzy 

budżetowej – zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia finansowego – wszelkich 

informacji na temat jej polityki w zakresie 

nieruchomości; uważa, że nowe agencje 

muszą powstawać w oparciu o przydział 

nowych zasobów i nowych stanowisk oraz 

że należy unikać wszelkich przesunięć, 

chyba że nie ulega wątpliwości, iż pewne 

działania przenosi się w całości z Komisji 

lub innych istniejących organów, takich 

jak Eurojust, do nowych agencji; 

zauważa, że Eurojust nadal posiada 

kompetencje do rozpatrywania spraw 

związanych z ochroną interesów 

finansowych UE, w ścisłej współpracy z 

Prokuraturą Europejską, a jednocześnie 

jest w pełni zaangażowany w zapewnianie 

wsparcia operacyjnego państwom 

skreśla się 
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członkowskim w zakresie zwalczania 

przestępczości zorganizowanej, 

terroryzmu, cyberprzestępczości i 

przemytu migrantów; przypomina o 

postanowieniach w ramach wspólnego 

podejścia do nowo tworzonych agencji 

zdecentralizowanych; 

Or. en 

 

 


