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12.3.2018 A8-0062/6 

Poprawka  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że narastające 

ruchy populistyczne i ekstremistyczne w 

państwach członkowskich szerzą i 

podsycają fałszywe informacje o UE i jej 

budżecie, co wskazuje na potrzebę 

lepszego i przejrzystszego informowania;  

skreśla się 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/7 

Poprawka  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla, że, według danych 

Eurostatu, a wbrew twierdzeniom 

populistów obywatele UE z optymizmem 

postrzegają jej przyszłość; podkreśla, że 

Unia powinna wykonywać swoje zadania i 

obowiązki oraz aktywniej działać na rzecz 

poprawy jakości życia swoich obywateli, 

zarówno dziś, jak i w przyszłości, ale 

również lepiej chronić ich przed 

nieuczciwymi praktykami handlowym i 

gospodarczymi na rynku globalnym, 

jednocześnie pomagając im czerpać z 

niego korzyści; podkreśla, że należy 

podjąć wyzwania dotyczące zmiany 

klimatu i zaradzić zagrożeniom dla 

bezpieczeństwa międzynarodowego; 

uważa, że aby spełnić te oczekiwania i 

wypełnić zobowiązania, UE musi lepiej 

funkcjonować w zakresie przysługujących 

jej kompetencji, aby wspierać tworzenie 

trwałego wzrostu i miejsc pracy oraz 

niwelować różnice poziomu życia wśród 

obywateli UE we wszystkich regionach, a 

jednocześnie w pełni realizować strategię 

„Europa 2020”, osiągać cele 

zrównoważonego rozwoju i wypełniać 

porozumienie paryskie; podkreśla 

konieczność przygotowania gospodarki 

europejskiej i obywateli UE na 

możliwości, jakie stwarza cyfryzacja; 

uważa, że ważnym wyzwaniem na rok 

2. podkreśla, że wbrew twierdzeniom 

UE obywatele europejscy nie postrzegają 

jej przyszłości z optymizmem, na co 

jednoznacznie wskazują wyniki wyborów 
w różnych krajach europejskich;  
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2019 jest również wyeliminowanie 

podstawowych przyczyn migracji oraz 

położenie kresu różnego rodzaju 

dyskryminacji, w tym dyskryminacji kobiet 

i osób LGBTI;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/8 

Poprawka  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. uważa, że w budżecie UE na 2019 

r. należy wzmocnić wszystkie odpowiednie 

instrumenty walki z bezrobociem wśród 

młodzieży, szczególnie w tych regionach 

UE, które są słabiej rozwinięte 

gospodarczo, ze szczególnym 

uwzględnieniem doskonalenia 

umiejętności z zakresu przedsiębiorczości 
oraz umiejętności zawodowych i 

mobilności, uznawania kwalifikacji na 

wszystkich poziomach kształcenia i 

szkolenia zawodowego, a także wsparcia 

wzrostu gospodarczego, 

konkurencyjności, tworzenia miejsc pracy, 

inwestycji w infrastrukturę, 

innowacyjności, badań naukowych oraz 

MŚP; podkreśla, że bezrobocie wśród 

młodzieży, mające znaczne konsekwencje 

społeczne, to jedno z największych 

wyzwań na szczeblu europejskim; 

3. uważa, że budżet UE na rok 2019 

powinna cechować większa wydajność, 

przejrzystość i ukierunkowanie na wyniki 
oraz że należy ograniczyć wydatki 

administracyjne i marnowanie środków, a 

jednocześnie uwzględnić trudności 

gospodarcze odnotowywane w szeregu 

państw członkowskich; 

Or. en 



 

AM\1148269PL.docx  PE616.088v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

12.3.2018 A8-0062/9 

Poprawka  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. z zadowoleniem przyjmuje 

rozszerzenie i przedłużenie 

funkcjonowania Europejskiego Funduszu 

na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 

którego zwiększony fundusz gwarancyjny 

odgrywa kluczową rolę w zmniejszaniu 

luki inwestycyjnej w UE; przypomina, że 

fundusz gwarancyjny EFIS finansuje się 

po części kosztem programu „Horyzont 

2020” i instrumentu „Łącząc Europę”, 

mimo że oba te programy mają 

długoterminowy i przyszłościowy 

charakter; podkreśla, że Parlament od 

dawna jest zdania, że wszelkie nowe 

inicjatywy muszą być finansowane z 

nowych środków, a nie za pomocą 

przesunięć, oraz że uszczerbek dla 

dotychczasowych programów należy 

korygować w ramach rocznej procedury 

budżetowej; przypomina, że należy w jak 

największym stopniu anulować cięcia w 

tych programach;  

13. wyraża ubolewanie z powodu 

rozszerzenia i przedłużenia 

funkcjonowania EFIS, który nie przyniósł 

spełnienia obietnic dotyczących 

zapewnienia wzrostu gospodarczego i 

walki z bezrobociem, natomiast 

spowodował absolutne marnotrawstwo 

pieniędzy podatników;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/10 

Poprawka  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. z zadowoleniem przyjmuje 

niedawne zobowiązanie państw 

członkowskich do odnowienia programu 

UE w dziedzinie obrony, który służy 

zwiększaniu zarówno miękkiej, jak i 

twardej siły, a także uważa, że program 

ten odpowiada na obawy obywateli 

dotyczące bezpieczeństwa wobec coraz 

większej niestabilności na świecie, którą 

pogłębiają nowe rodzaje zagrożeń; 

popiera niedawną inicjatywę Komisji 

dotyczącą europejskiego programu 

rozwoju przemysłu obronnego, co ma być 

pierwszym krokiem do utworzenia 

europejskiego funduszu obronnego; 

domaga się, by program ten finansowano 

wyłącznie z nieprzydzielonych 

marginesów lub instrumentów 

szczególnych, a nie za pomocą przesunięć 

środków z dotychczasowych programów; 

15. odrzuca wszelkie próby 

wykorzystywania budżetu UE na cele 

związane z obronnością lub 

wojskowością; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/11 

Poprawka  11 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. apeluje o zwiększenie środków 

finansowych na walkę ze zjawiskiem 

radykalizacji, która podsyca brutalny 

ekstremizm w Unii; jest zdania, że cel ten 

można osiągnąć przez wspieranie 

integracji oraz zwalczanie dyskryminacji, 

rasizmu, ksenofobii, fundamentalizmu 

oraz przejawów nienawiści w mowie i w 

piśmie; 

17. popiera wysiłki państw 

członkowskich dotyczące walki ze 

zjawiskiem radykalizacji islamskiej, która 

podsyca brutalny ekstremizm w Unii; jest 

zdania, że państwa członkowskie mogą 

osiągnąć ten cel dzięki ścisłej kontroli 

granic, wspieraniu asymilacji i zwalczaniu 

islamskiego fundamentalizmu oraz 

przejawów nienawiści w mowie i w 

piśmie; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/12 

Poprawka  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. uważa, że agencje, programy i 

polityki UE dotyczące zarządzania 

przepływami migrantów i uchodźców, a 

także kontroli granicznej powinny 

otrzymać odpowiednie zasoby finansowe i 

ludzkie, aby poradzić sobie z obecnym 

kryzysem uchodźczym, w którym oczekuje 

się, że państwa członkowskie również 

przyjmą na siebie część odpowiedzialności 

zgodnie z zasadą podziału obciążenia i z 

konwencjami genewskimi; jest zdania, że 

jeśli UE chce znaleźć długoterminowe 

rozwiązanie, to powinna również wykazać 

się solidarnością zewnętrzną, tworząc 

warunki dla pokoju i dobrobytu w krajach 

pochodzenia dzięki większemu naciskowi 

na politykę inwestycji i rozwoju, zwłaszcza 

przez wdrożenie Europejskiego Funduszu 

na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 

(EFZR), instrumentu finansowania 

współpracy na rzecz rozwoju (DCI) i 

instrumentu na rzecz pomocy 

humanitarnej; uznaje znaczenie i 

szczególną wartość polityki na rzecz 

rozwoju, której priorytetami są: 

eliminacja ubóstwa, edukacja, zdrowie i 

rozwój gospodarczy; podkreśla potrzebę 

wspierania działań i programów Agencji 

Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy 

Uchodźcom Palestyńskim; podkreśla, że 

jednym z warunków zachowania 

33. podkreśla niepowodzenie polityki 

europejskiej w zapobieganiu przepływom 

migracyjnym i handlowi ludźmi; 

przyznaje, że chociaż w ostatnich latach 

budżetowych sięgano po znaczne środki 

budżetowe w celu przezwyciężenia kryzysu 

migracyjnego i uchodźczego, to wciąż nie 

znaleziono rozwiązania; ponownie wyraża 

zaniepokojenie co do roli takich 

instrumentów jak Fundusz 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF) oraz 

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 

(AMIF) w zarządzaniu skutkami kryzysu 

migracyjnego i uchodźczego; 
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stabilności i dobrobytu w UE jest jej 

stabilne sąsiedztwo; w związku z tym 

wzywa Komisję do zapewnienia 

priorytetowego charakteru inwestycji w 

krajach sąsiadujących z UE w celu 

wsparcia dążeń do rozwiązania głównych 

problemów w tym obszarze: wyzwań 

migracyjnych i uchodźczych oraz rozwoju 

w południowym sąsiedztwie i 

niestabilności w sąsiedztwie wschodnim, 

częściowo spowodowanej rosyjską polityką 

zagraniczną, sprzeczną z prawem 

międzynarodowym oraz demokratycznymi 

i standardami praw człowieka; podkreśla, 

że nowe priorytety polityczne i przyszłe 

wyzwania dla UE, takie jak 

bezpieczeństwo i obrona, powinny być 

finansowane z nowych środków, a nie 

przez cięcia w dotychczasowych, 

skutecznych i ważnych obszarach polityki 

i programach, takich jak pomoc 

rozwojowa i humanitarna czy polityka 

sąsiedztwa; podkreśla ponadto, że polityka 

bezpieczeństwa i rozwoju wzajemnie na 

siebie oddziałują, a bezpieczeństwo to 

istotny warunek tworzenia dobrze 

funkcjonującego państwa; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/13 

Poprawka  13 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. podkreśla, że Instrument Pomocy 

Przedakcesyjnej (IPA) powinien między 

innymi i przede wszystkim ułatwiać 

reformy polityczne i gospodarcze w 

krajach objętych procesem rozszerzenia; 

w związku z tym zachęca Komisję, by w 

projekcie budżetu na rok 2019 

kontynuowała ocenę funduszy IPA z 

uwzględnieniem pogarszającej się sytuacji 

polityczną w Turcji oraz pilnej potrzeby 

rozwiązania problemu rosnącej 

radykalizacji w państwach bałkańskich; 

35. podkreśla, że Instrument Pomocy 

Przedakcesyjnej (IPA) nie powinien być 

wykorzystywany do wspierania Turcji, 

która nie przestrzega szeregu 

podstawowych zasad wolności i 

demokracji; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/14 

Poprawka  14 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  39a.  apeluje o niezwiększanie środków 

na zobowiązania w budżecie UE do czasu 

znalezienia ostatecznego rozwiązania w 

kwestii zaległości w regulowaniu 

wniosków o płatność; 

Or. en 

 

 


