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Daniele Viotti 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 62 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

62. zasadniczo potwierdza szacunki 

Komisji dotyczące potrzeb budżetowych 
agencji; uważa wobec tego, że wszelkie 

dalsze cięcia proponowane przez Radę 

stanowiłyby zagrożenie dla właściwego 

funkcjonowania agencji i uniemożliwiłyby 

im wypełnianie powierzonych im zadań; ze 

szczególnym irytacją odnotowuje 

arbitralne cięcia w wysokości zaledwie 10 

000 EUR dotyczące CEPOL i zwraca się 

do Rady o przekazanie Parlamentowi 

szczegółowych informacji na temat tego, 

dlaczego uważa takie cięcia za konieczne i 

uzasadnione; 

62. wyraża ubolewanie z powodu 

ogólnego podniesienia środków dla 
agencji zdecentralizowanych i wobec tego 

wnioskuje o dokonanie kompleksowego 

przeglądu roli, jaką pełnią agencje Unii; 
zadaje sobie pytanie, czy powierzonych im 

zadań i celów nie mogłyby lepiej 

realizować istniejące w Komisji dyrekcje 

generalne lub państwa członkowskie, co 

zapobiegłoby powielaniu ról i kosztów 

oraz poprawiło przejrzystość; 

Or. en 
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Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

72. ponownie wyraża zaniepokojenie, 

że pomimo niedawnego nadrabiania 

zaległości, niepełne wykorzystanie 

środków na płatności osiągnęło 

rekordowo niski poziom w ostatnich 

trzech latach, zwłaszcza w poddziale 1b; 

ubolewa, że takie opóźnienia 

uniemożliwiają osiągnięcie na czas 

pełnego potencjału priorytetów i 

projektów Unii z korzyścią dla obywateli; 

wskazuje na fakt, że w rezultacie w 

projekcie budżetu na 2019 r. pozostawia 

się bezprecedensowy margines w 

wysokości 19,3 mld EUR poniżej pułapu 

płatności; podnosi środki na płatności w 

tych liniach, w których zmieniono 

wysokość środków na zobowiązania; 

72. apeluje o niezwiększanie środków 

na zobowiązania w budżecie Unii aż do 

pełnego ustabilizowania sytuacji pod 

względem zaległości w nieuregulowanych 

wnioskach o płatność; 

Or. en 
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Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 74 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

74. zauważa, że poziom preliminarza 

na 2019 r. wynosi 18,53 %, co stanowi 

wartość niższą niż uzyskana w 2018 r. 

(18,85 %), a także jest najniższym 

udziałem wydatków w dziale V w ciągu 

ponad piętnastu lat; 

74. wyraża ubolewanie, że poziom 

preliminarza na 2019 r. dochodzi do 

skandalicznie wysokiej kwoty, jakiej 

jeszcze nigdy nie osiągnięto, i nie 

uwzględnia obniżenia liczby posłów w 

następnej kadencji; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 95 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

95. przywraca środki we wszystkich 

liniach, w których Rada dokonała cięć w 

projekcie budżetu na 2019 r.; 

95. podkreśla, że ESDZ okazała się 

nieprzydatna i kosztowna, wobec czego 

zwraca się o całkowite zniesienie 

wszystkich linii budżetowych związanych z 

tą służbą; 

Or. en 

 


