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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0313/2 

Poprawka  2 

Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

1. podkreśla, że podczas czytania w 

Parlamencie budżetu na rok 2019 w pełni 

uwzględniono priorytety polityczne 

przyjęte przeważającą większością głosów 

w wyżej wymienionych rezolucjach z dnia 

15 marca 2018 r. w sprawie ogólnych 

wytycznych oraz z dnia 5 lipca 2018 r. w 

sprawie upoważnienia do rozmów 

trójstronnych; przypomina główne 

elementy tych priorytetów: trwały wzrost 

gospodarczy, innowacje, konkurencyjność, 

bezpieczeństwo, eliminacja podstawowych 

przyczyn napływu uchodźców i 

przepływów migracyjnych, zarządzanie 

przepływami uchodźczymi i migracyjnymi, 

walka ze zmianą klimatu, przejście na 

zrównoważoną energię oraz skupienie się 

w szczególny sposób na potrzebach ludzi 

młodych; 

1. przypomina, że głównymi 

elementami priorytetów budżetu UE 

powinny być: trwały wzrost gospodarczy, 

innowacje, konkurencyjność, 

bezpieczeństwo, eliminacja podstawowych 

przyczyn napływu uchodźców i 

przepływów migracyjnych, zarządzanie 

przepływami uchodźczymi i migracyjnymi, 

walka ze zmianą klimatu, przejście na 

zrównoważoną energię oraz skupienie się 

w szczególny sposób na potrzebach ludzi 

młodych i walka z ubóstwem; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0313/3 

Poprawka  3 

Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. wzywa do przeprowadzenia 

rzeczywistego przeglądu wydatków w celu 

zapewnienia jak największych 

oszczędności na projektach, które do tej 

pory nie wykazały rzeczywistej wartości 

dodanej; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0313/4 

Poprawka  4 

Marco Valli, Laura Agea, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. przypomina o konieczności 

zdecydowanej walki z ubóstwem i 

podkreśla znaczenie udostępnienia 

wystarczających środków na EFS w celu 

umożliwienia państwom członkowskim 

wdrożenia systemów dochodu 

minimalnego w celu skutecznego 

zwalczania ubóstwa; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0313/5 

Poprawka  5 

Marco Valli, Giulia Moi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 8a. przypomina o konieczności 

zapewnienia solidarności i sprawiedliwego 

podziału odpowiedzialności między 

wszystkie państwa członkowskie, w 

szczególności w ramach przeglądu 

rozporządzenia dublińskiego; wyraża 

ubolewanie, że do tej pory nie istnieje 

skuteczny system redystrybucji 

uchodźców, co powoduje nierównomierne 

obciążenia dla niektórych państw 

członkowskich; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0313/6 

Poprawka  6 

Marco Valli, Laura Agea, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 24a. podkreśla konieczność podjęcia 

zdecydowanych działań przeciwko 

ubóstwu we wszystkich państwach 

członkowskich: w tym celu wzmacnia 

EFS, aby umożliwić państwom 

członkowskim wdrożenie systemów 

dochodu minimalnego; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0313/7 

Poprawka  7 

Marco Valli, Giulia Moi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 61 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

61. uważa, że dokonane przez Radę 

cięcia są nieuzasadnione i nie 

odzwierciedlają rzeczywistych potrzeb; 

wobec tego przywraca środki zapisane w 

projekcie budżetu na 2019 r. w 

odniesieniu do wszystkich wydatków 

administracyjnych Komisji, w tym 

wydatków na wsparcie administracyjne i 

na wsparcie badań naukowych w działach 

od 1 do 4; 

61. z zadowoleniem przyjmuje 

powtarzającą się praktykę Rady 

polegającą na dokonywaniu cięć w dziale 

5 i podkreśla fakt, że wszystkie wydatki 

administracyjne związane z instytucjami 

Unii powinny zostać w jak największym 

stopniu ograniczone, aby zapewnić 

oszczędności i uniknąć marnotrawstwa 

pieniędzy podatników; zwraca się o 

renegocjację obecnych umów najmu 

instytucji unijnych w celu obniżenia 

czynszu; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0313/8 

Poprawka  8 

Marco Valli, Giulia Moi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 61 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 61a. uważa, że można osiągnąć 

oszczędności w odniesieniu do odpraw 

przejściowych dla komisarzy, aby dać 

wyraz solidarności z obywatelami Unii i 

przeznaczyć te zasoby ekonomiczne na 

inicjatywy i programy na rzecz 

podatników; 

Or. en 

 


