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Poprawka 1
Sabine Lösing

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przyjmuje z zadowoleniem wzrost 
środków na zobowiązania i na płatności w 
dziale 4 w porównaniu z rokiem bieżącym,
który to wzrost jest pilnie potrzebny po 
poważnych cięciach, ale zauważa, że nadal 
niewystarczająco odpowiada on 
potrzebom UE; podkreśla, że kwestią o 
zasadniczym znaczeniu jest zapewnienie 
odpowiedniego finansowania działań 
globalnych UE, jeżeli ambitne cele
wyznaczone w Traktacie z Lizbony mają 
zostać zrealizowane;

1. zauważa wzrost środków na 
zobowiązania i na płatności w dziale 4 w 
porównaniu z rokiem bieżącym, po 
poważnych cięciach środków 
przeznaczonych na pomoc rozwojową,
rozwiązywanie konfliktów środkami 
cywilnymi/mediację, a także programy 
rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji;
podkreśla, że kwestią o zasadniczym 
znaczeniu jest zapewnienie odpowiedniego 
finansowania działań globalnych UE
takich jak likwidacja ubóstwa, trwały 
rozwój i milenijne cele rozwoju, kontrola 
zbrojeń, egzekwowanie układu o 
nierozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz 
rozbrojenie jądrowe, pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów, propagowanie 
zrównoważonych stosunków 
gospodarczych, sprawiedliwy handel i 
rozdział światowych zasobów i bogactw, 
by zapewnić stabilność i dobrobyt w UE i 
na świecie;

Or. en

Poprawka 2
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa w szczególności, że w budżecie 
ponownie przewidziano niewystarczające 
finansowanie na rzecz procesu pokojowego 
na Bliskim Wschodzie, Palestyny i agencji 

3. zauważa w szczególności, że w budżecie 
ponownie przewidziano niewystarczające 
finansowanie na rzecz procesu pokojowego 
na Bliskim Wschodzie, Palestyny i agencji 
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UNRWA, oraz wnosi o zapewnienie 
wystarczających funduszy;

UNRWA; podkreśla, że wobec trwającego
kryzysu humanitarnego, wzrostu liczby
uchodźców, sytuacji na miejscu i
zniszczenia kluczowej infrastruktury w 
Strefie Gazy konieczne jest zwiększenie
funduszy;

Or. en

Poprawka 3
Sabine Lösing

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa w szczególności, że w budżecie 
ponownie przewidziano niewystarczające 
finansowanie na rzecz procesu pokojowego 
na Bliskim Wschodzie, Palestyny i agencji 
UNRWA, oraz wnosi o zapewnienie 
wystarczających funduszy;

3. zauważa w szczególności, że w budżecie 
ponownie przewidziano niewystarczające 
finansowanie na rzecz procesu pokojowego 
na Bliskim Wschodzie, Palestyny i agencji 
UNRWA, oraz wnosi o zapewnienie 
wystarczających funduszy, zwłaszcza w 
świetle zaostrzającego się obecnie kryzysu 
humanitarnego;

Or. en

Poprawka 4
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla niepokojącą sytuację 
dotyczącą środków na płatności w dziale 4, 
które, pomimo przewidzianego przez 
Komisję znacznego wzrostu w porównaniu 
z rokiem bieżącym, mogą nie zaspokajać 
lokalnych potrzeb;

4. podkreśla niepokojącą sytuację 
dotyczącą środków na płatności w dziale 4, 
które, pomimo przewidzianego przez 
Komisję znacznego wzrostu w porównaniu 
z rokiem bieżącym, mogą nie zaspokajać 
lokalnych potrzeb; z aprobatą przyjmuje 
natomiast decyzję o zrównaniu 
zobowiązań i płatności w ramach 
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instrumentu pomocy humanitarnej;

Or. en

Poprawka 5
Sabine Lösing

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. ze szczególną troską odnotowuje
poważne cięcia w środkach na płatności 
przeznaczonych na finansowanie 
Instrumentu na rzecz przyczyniania się do 
Stabilności i Pokoju, który już teraz 
odczuwa braki w tych środkach w roku 
bieżącym, a nowe cięcia mogą tylko 
zaostrzyć tę sytuację;

5. odnotowuje cięcia w środkach na 
płatności przeznaczonych na finansowanie 
Instrumentu na rzecz przyczyniania się do
Stabilności i Pokoju, z których 
finansowane są wydatki na działania w 
ramach WPBiO, takie jak misje wojskowe 
lub cywilno-wojskowe (szkolenia); popiera
zatem drastyczne cięcia lub nawet
zaprzestanie finansowania wydatków
związanych z WPBiO w ramach lub poza 
ramami Instrumentu na rzecz 
przyczyniania się do Stabilności i Pokoju; 
podkreśla znaczenie utrzymania w mocy 
zobowiązań dotyczących głównych 
instrumentów finansowych UE w 
dziedzinie polityki zagranicznej, takich jak 
pomoc rozwojowa i humanitarna;

Or. en

Poprawka 6
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. ze szczególną troską odnotowuje 
poważne cięcia w środkach na płatności
przeznaczonych na finansowanie 
Instrumentu na rzecz przyczyniania się do 

5. ze szczególną troską odnotowuje 
poważne cięcia w środkach na płatności
przeznaczonych na finansowanie 
Instrumentu na rzecz przyczyniania się do 
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Stabilności i Pokoju, który już teraz, 
podczas bieżącego roku, zmaga się z 
problemem niedofinansowania, a nowe 
cięcia mogą tylko zaostrzyć tę sytuację;

Stabilności i Pokoju, który zmaga się z 
problemem znacznego niedofinansowania,
już w bieżącym roku ograniczającym
zdolność UE do reagowania na poważne 
sytuacje kryzysowe; zauważa, że ta 
sytuacja może jedynie ulec zaostrzeniu 
wraz z nowymi cięciami;

Or. en

Poprawka 7
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. ze szczególną troską odnotowuje 
poważne cięcia w środkach na płatności 
przeznaczonych na finansowanie 
Instrumentu na rzecz przyczyniania się do 
Stabilności i Pokoju, który już teraz zmaga 
się z problemem niedofinansowania, a 
nowe cięcia mogą tylko zaostrzyć tę 
sytuację;

5. ze szczególną troską odnotowuje 
poważne cięcia w środkach na płatności 
przeznaczonych na finansowanie 
Instrumentu na rzecz przyczyniania się do 
Stabilności i Pokoju, który już teraz zmaga 
się z problemem niedofinansowania, a 
nowe cięcia mogą tylko zaostrzyć tę 
sytuację; podkreśla, że Instrument na 
rzecz przyczyniania się do Stabilności i 
Pokoju jest ważnym narzędziem działań 
UE w zakresie zarządzania kryzysowego i 
rozwiązywania konfliktów, na przykład na 
Ukrainie;

Or. en

Poprawka 8
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. odrzuca, zaproponowane przez Radę 
znaczne cięcia w dziale 4, które 
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spowodowałyby jedynie zaostrzenie – i tak 
już krytycznej – sytuacji, w szczególności 
w odniesieniu do płatności; zdecydowanie 
sprzeciwia się wszelkim potencjalnym 
powiązaniom pomiędzy negocjacjami w 
sprawie budżetu na rok 2015 a 
negocjacjami w sprawie projektu budżetu 
korygującego nr 3;

Or. en

Poprawka 9
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie zapewnienia 
służbom Komisji zajmującym się 
instrumentami polityki zagranicznej 
odpowiednich środków na wdrożenie 
Instrumentu na rzecz przyczyniania się do 
Stabilności i Pokoju i Instrumentu 
Partnerstwa oraz na realizację operacji w 
ramach WPZiB i misji obserwacji 
wyborów w ramach Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Demokracji i Praw 
Człowieka.

Or. en

Poprawka 10
Sabine Lösing

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla znaczenie zapewnienia ESDZ 
wystarczających środków na otwarcie 
delegatury UE w Iranie, zgodnie z 

skreślony
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rezolucją Parlamentu Europejskiego z 
dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie strategii 
UE wobec Iranu.

Or. en

Poprawka 11
Cristian Dan Preda
w imieniu grupy PPE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla znaczenie zapewnienia ESDZ 
wystarczających środków na otwarcie
delegatury UE w Iranie, zgodnie z 
rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 
3 kwietnia 2014 r. w sprawie strategii UE 
wobec Iranu.

6. podkreśla znaczenie zapewnienia ESDZ 
wystarczających środków na
przygotowanie się do ewentualnego 
otwarcia delegatury UE w Iranie w 
przypadku pomyślnego zakończenia 
negocjacji zgodnie z rezolucją Parlamentu 
Europejskiego z dnia 3 kwietnia 2014 r. w 
sprawie strategii UE wobec Iranu.

Or. en

Poprawka 12
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. odnotowuje sprawozdanie specjalne 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego w sprawie ustanowienia 
ESDZ opublikowane dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz jego zalecenia dotyczące 
zwiększenia wartości dodanej oraz 
wydajności ESDZ, takie jak współpraca z 
Komisją w celu złagodzenia wpływu 
sztywnych przepisów rozporządzenia 
finansowego i regulaminu pracowniczego 
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na wydajność delegatur UE, aby 
przeznaczyć większe zasoby na zadania 
polityczne.

Or. en

Poprawka 13
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. ponownie podkreśla znaczenie 
przesunięcia środków z pozycji budżetowej 
dotyczącej specjalnych przedstawicieli UE 
(SPUE) do budżetu ESDZ w celu 
wsparcia ich lepszej integracji z ESDZ, 
zgodnie z propozycją przedstawioną przez 
wysoką przedstawiciel w przeglądzie 
ESDZ, zaleceniem Parlamentu z dnia 13 
czerwca 2013 r. oraz sprawozdaniem 
specjalnym Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego nr 11/2014;

Or. en

Poprawka 14
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. z zadowoleniem przyjmuje 
podejmowane przez ESDZ starania 
mające na celu aktualizację jej systemów 
informatycznych oraz zwiększenie jej 
potencjału w zakresie bezpieczeństwa 
informacji; pozostaje zaniepokojony 
nieproporcjonalną liczbą stanowisk 
kierowniczych w służbie.
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Or. en

Poprawka 15
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. biorąc przykład z ESDZ, wzywa 
Komisję, aby dostarczała corocznie 
aktualizowane dane o liczbie 
pracowników Komisji w delegaturach, 
zarówno wewnętrznych, jak 
i zewnętrznych, z podziałem na kraje i 
dyrekcje generalne oraz ze wskazaniem, z 
jakiej pozycji budżetowej są finansowani, 
w celu umożliwienia organom 
budżetowym lepszej oceny globalnych 
działań Komisji;

Or. en


