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Poprawka 1
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – wszystkie sekcje
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że w rezolucji z dnia 
14 marca 2019 r. w sprawie ogólnych 
wytycznych dotyczących przygotowania 
budżetu na rok 2020 Parlament określił 
jasne priorytety polityczne, tak aby budżet 
na rok 2020 stanowił pomost do przyszłej 
Europy i zapewniał europejską wartość 
dodaną; potwierdza swoje zdecydowane 
zaangażowanie na rzecz tych priorytetów i 
określa następujące stanowisko, aby 
zapewnić odpowiedni poziom 
finansowania w celu ich realizacji;

1. zauważa, że w rezolucji z dnia 
14 marca 2019 r. w sprawie ogólnych 
wytycznych dotyczących przygotowania 
budżetu na rok 2020 Parlament określił 
jasne priorytety polityczne dla budżetu na 
rok 2020;
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Poprawka 2
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – wszystkie sekcje
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla fakt, że budżet Unii nie 
udziela konkretnych odpowiedzi na 
priorytety polityczne, przed którymi stoją 
obywatele; podkreśla, że państwa 
członkowskie nadal borykają się z 
licznymi wyzwaniami i jest przekonany, że 
obywatele Unii oczekują, że budżet na rok 
2020 będzie bardziej wydajny, przejrzysty i 
oparty na wynikach, zapewniając 
konkretne zmniejszenie wydatków 
administracyjnych oraz efektywne i 
rozliczalne wykorzystanie pieniędzy 
podatników; podkreśla również potrzebę 
prawidłowej oceny, którymi funduszami 
można by lepiej zarządzać na szczeblu 
krajowym w celu zapewnienia pełnego 
poszanowania zasady pomocniczości;
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Poprawka 3
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – wszystkie sekcje
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie wyraża opinię 
Parlamentu, że budżet na rok 2020 
powinien utorować drogę dla wieloletnich 
ram finansowych (WRF) na lata 2021–
2027 i stanowić solidny punkt wyjścia dla 
uruchomienia nowej edycji programów i 
strategii politycznych Unii; przypomina 
ponadto, że rok 2020 jest ostatnim rokiem 
obowiązywania obecnych WRF, a zatem 
ostatnią szansą, by Unia zbliżyła się do 
wypełnienia zobowiązań politycznych 
ustalonych na ten okres, w tym do 
osiągnięcia celu UE w zakresie klimatu i 
oenzetowskich celów zrównoważonego 
rozwoju (SDG) oraz realizacji 
Europejskiego filaru praw socjalnych; 
podkreśla w tym kontekście, że budżet 
Unii musi oceniać i integrować pełny 
wpływ polityki Unii na równouprawnienie 
płci (sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci ), wspierając 
w ten sposób uwzględnianie aspektu płci i 
równe szanse;

2. ponownie wyraża opinię 
Parlamentu, że budżet na rok 2020 
powinien utorować drogę do wieloletnich 
ram finansowych (WRF) na lata 2021–
2027;
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Poprawka 4
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – wszystkie sekcje
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przyjmuje do wiadomości 
stanowisko Rady w sprawie PB, 
zmniejszające środki na zobowiązania o 
1,51 mld EUR w porównaniu z wnioskiem 
Komisji; uważa, że cięcia dokonane przez 
Radę są całkowicie sprzeczne z 
priorytetami Unii, nie są uzasadnione 
zdolnością absorpcyjną i mają na celu 
wycofanie wszystkich konkretnych 
przypadków zwiększenia środków, o które 
Parlament wnioskował i które uzyskał w 
poprzednich latach budżetowych; 
postanawia zatem, co do zasady, 
przywrócić środki we wszystkich 
pozycjach zmniejszonych przez Radę do 
poziomu określonego w PB, zarówno w 
odniesieniu do wydatków operacyjnych, 
jak i administracyjnych, oraz przyjąć PB 
jako punkt wyjścia do opracowania 
swojego stanowiska;

3. z zadowoleniem przyjmuje 
stanowisko Rady w sprawie PB, 
zmniejszające środki na zobowiązania o 
1,51 mld EUR w porównaniu z wnioskiem 
Komisji i wzywa do przeprowadzenia 
przeglądu skutecznego wydatkowania w 
celu uzyskania jak największych 
oszczędności w przypadku projektów, 
które do tej pory nie wykazały rzeczywistej 
wartości dodanej;
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Poprawka 5
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – wszystkie sekcje
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zasadniczo potwierdza szacunki 
Komisji dotyczące potrzeb budżetowych 
zdecentralizowanych agencji; uważa 
zatem, że wszelkie cięcia zaproponowane 
przez Radę zagrażałyby prawidłowemu 
funkcjonowaniu agencji i nie pozwoliłyby 
im wypełniać ich zadań; proponuje 
ukierunkowane zwiększenie poziomu 
środków przyznanych agencjom, które 
będą zajmować się dodatkowymi 
zadaniami lub które będą musiały stawić 
czoła zwiększonemu obciążeniu pracą w 
związku z pojawiającymi się wyzwaniami;

11. domaga się pełnego przeglądu roli 
europejskich agencji, zadając pytanie, czy 
ich zadania i cele nie mogłyby być lepiej 
realizowane przez istniejące dyrekcje 
generalne Komisji lub przez państwa 
członkowskie w celu uniknięcia 
powielania zadań i kosztów, a także 
zwiększenia przejrzystości;
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