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Poprawka 1
Cristian Dan Preda

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem 
Trybunału Obrachunkowego niezbędne są 
dalsze działania Komisji w celu 
usprawnienia sposobu, w jaki ocenia ona 
jakość i skutki swoich interwencji; jest 
zdania, że dzięki temu zwiększy się 
odpowiedzialność za interwencje 
finansowe UE oraz że zapewniona 
zostanie większa zauważalność jej 
działań;

Or. en

Poprawka 2
Sabine Lösing

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podziela opinię Trybunału, że główną 
zaletą wsparcia budżetowego jest otwarcie 
możliwości dialogu na temat zadań polityki 
z lokalnymi beneficjentami tego wsparcia; 
zwraca uwagę, że szansę tę należy w pełni 
wykorzystać, mając na uwadze zasadę 
„więcej za więcej”, na której opiera się 
aktualnie prowadzony przegląd EPS;
podkreśla, że delegacje muszą 
dysponować zasobami i wiedzą niezbędną 
do skutecznego prowadzenia tego dialogu;

2. podziela opinię Trybunału, że główną 
zaletą wsparcia budżetowego jest otwarcie 
możliwości dialogu na temat zadań polityki 
rozwojowej z lokalnymi beneficjentami 
tego wsparcia; wyraża ubolewanie 
w związku z przejęciem delegatur przez 
ESDZ, głównie ze względu na brak 
parlamentarnej kontroli, zarówno 
w odniesieniu do polityki, jak i budżetu; 
w związku z tym sprzeciwia się dalszemu 
przenoszeniu kompetencji;

Or. de
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Poprawka 3
Cristian Dan Preda

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podziela opinię Trybunału, że główną 
zaletą wsparcia budżetowego jest otwarcie 
możliwości dialogu na temat zadań polityki 
z lokalnymi beneficjentami tego wsparcia; 
zwraca uwagę, że szansę tę należy w pełni 
wykorzystać, mając na uwadze zasadę 
„więcej za więcej”, na której opiera się 
aktualnie prowadzony przegląd EPS; 
podkreśla, że delegacje muszą dysponować 
zasobami i wiedzą niezbędną do 
skutecznego prowadzenia tego dialogu;

2. podziela opinię Trybunału, że główną 
zaletą wsparcia budżetowego jest otwarcie 
możliwości dialogu na temat zadań polityki 
z lokalnymi beneficjentami tego wsparcia; 
zwraca uwagę, że szansę tę należy w pełni 
wykorzystać; podkreśla, że delegatury 
muszą dysponować zasobami i wiedzą 
niezbędną do skutecznego prowadzenia 
tego dialogu;

Or. en

Poprawka 4
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podziela opinię Trybunału, że główną 
zaletą wsparcia budżetowego jest otwarcie 
możliwości dialogu na temat zadań polityki 
z lokalnymi beneficjentami tego wsparcia; 
zwraca uwagę, że szansę tę należy w pełni 
wykorzystać, mając na uwadze zasadę 
„więcej za więcej”, na której opiera się 
aktualnie prowadzony przegląd EPS; 
podkreśla, że delegacje muszą dysponować 
zasobami i wiedzą niezbędną do 
skutecznego prowadzenia tego dialogu;

2. podziela opinię Trybunału, że główną 
zaletą wsparcia budżetowego jest otwarcie 
możliwości dialogu na temat zadań polityki 
z lokalnymi beneficjentami tego wsparcia; 
zwraca uwagę, że szansę tę należy w pełni 
wykorzystać, mając na uwadze zasadę 
„więcej za więcej”, na której opiera się 
aktualnie prowadzony przegląd EPS; 
podkreśla, że delegatury muszą 
dysponować zasobami i wiedzą niezbędną 
do skutecznego prowadzenia tego dialogu; 
wzywa do podjęcia dodatkowych działań 
na rzecz dalszej poprawy analizy 
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politycznej i sprawozdawczości delegatur;

Or. en

Poprawka 5
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. jest przekonana, że ograniczenie liczby 
sektorów interwencji na szczeblu 
krajowym dla każdego darczyńcy z UE 
byłoby ważnym wkładem w zwiększenie 
efektywności i skuteczności udzielania 
pomocy z punktu widzenia wszystkich 
zainteresowanych podmiotów i popiera 
starania Komisji na rzecz odegrania 
ważniejszej roli w kierowaniu tym 
procesem na szczeblu krajowym oraz 
wspólnego planowania z państwami 
członkowskimi UE;

Or. en

Poprawka 6
Cristian Dan Preda

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ubolewa, że w okresie przygotowań do 
stworzenia ESDZ nie przeprowadzono 
szczegółowej oceny pozwalającej na 
ustalenie optymalnej równowagi pomiędzy 
stanowiskami o charakterze politycznym, 
handlowym i związanymi z pomocą 
rozwojową w delegacjach;

3. ubolewa, że w okresie przygotowań do 
stworzenia ESDZ nie przeprowadzono 
szczegółowej oceny pozwalającej na 
ustalenie właściwej równowagi pomiędzy 
stanowiskami o charakterze politycznym, 
handlowym i związanymi z pomocą 
rozwojową w delegaturach; oceny takie 
powinny uwzględniać specyficzną 
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charakterystykę poszczególnych państw, 
a ich celem powinno być zapewnienie 
spójności działań zewnętrznych UE;

Or. en

Poprawka 7
Cristian Dan Preda

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla znaczenia poświęcenia 
większej uwagi współpracy pomiędzy 
delegaturami Unii a ambasadami jej 
państw członkowskich; podkreśla, że 
koordynacja i komplementarność 
pomiędzy tymi dwoma szczeblami 
reprezentacji są niezbędnymi składnikami 
efektywnych działań zewnętrznych 
i prawdziwie spójnej polityki zagranicznej;

Or. en

Poprawka 8
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. jest przekonana, że aby sprawnie 
wykonywać budżet UE, szefowie delegatur 
powinni mieć możliwość podzielenia się ze 
swoimi zastępcami obowiązkami 
w zakresie zarządzania zadaniami 
operacyjnymi i wydatkami 
administracyjnymi delegatury oraz że 
w razie konieczności należy odpowiednio 
zmienić zasady regulacji finansowej;
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Or. en

Poprawka 9
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. ponownie wyraża pogląd, że 
w państwach, wobec których UE stosuje 
środki ograniczające, obecność UE 
w terenie jest szczególnie ważna, aby 
zapewnić silne zaangażowanie państw 
członkowskich i szefów delegatur UE 
w proces planowania, wdrażania, 
nadzorowania oraz oceniania środków 
ograniczających i ich konsekwencji.

Or. en

Poprawka 10
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. z zadowoleniem przyjmuje uwagę 
Trybunału Obrachunkowego, że należy 
bardziej szczegółowo przeanalizować rolę 
ESDZ w dziedzinie opieki konsularnej.

Or. en


