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Poprawka 1
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że podczas 
przygotowywania budżetu na 2021 r. 
trzeba będzie uwzględnić wynik negocjacji 
w sprawie następnych wieloletnich ram 
finansowych i reformy systemu zasobów 
własnych UE, wystąpienie Wielkiej 
Brytanii z UE oraz rozpoczęcie prac 
konferencji w sprawie przyszłości Europy;

A. mając na uwadze, że podczas 
przygotowywania budżetu na 2021 r. 
trzeba będzie uwzględnić wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2021–2027 i reformę 
systemu zasobów własnych UE, 
wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE oraz 
rozpoczęcie prac konferencji w sprawie 
przyszłości Europy;

Or. en

Poprawka 2
João Ferreira

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że poprzednie 
budżety nie dysponowały wystarczającymi 
środkami na realizację zasady spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, co 
powodowało nierówności między 
państwami członkowskimi i prowadziło do 
coraz większych rozbieżności; mając na 
uwadze, że rola budżetu UE, a w 
szczególności części poświęconej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
powinna zostać wzmocniona w celu 
zapewnienia konwergencji między 
państwami członkowskimi;

Or. pt

Poprawka 3
Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens
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Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski wielokrotnie wzywał Radę do 
wzmocnienia budżetu Unii, zwłaszcza w 
zakresie zasobów własnych, jak 
przewidziano w art. 311 TFUE;

Or. en

Poprawka 4
Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że skupienie się 
przez członków Rady Europejskiej na 
kwestiach krajowych doprowadziło do 
impasu w negocjacjach dotyczących 
budżetu Unii; mając na uwadze, że 
pomimo wezwań obywateli europejskich 
do działania, impas ten wynika z ogólnego 
braku ambicji, niechęci do tworzenia 
prawdziwych zasobów własnych oraz 
dysfunkcyjnej procedury instytucjonalnej 
przy uchwalaniu budżetu UE;

Or. en

Poprawka 5
Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że komunikacja z 
obywatelami powinna być jednym z 

1. uważa, że prawdziwa i skuteczna 
komunikacja oraz konsultacje z 
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najważniejszych priorytetów budżetu UE 
w celu zapewnienia szerokiego, aktywnego 
i skutecznego zaangażowania obywateli w 
konferencję w sprawie przyszłości Europy;

obywatelami powinny być jednym z 
najważniejszych priorytetów budżetu UE 
w celu zapewnienia szerokiego, aktywnego 
i skutecznego zaangażowania obywateli w 
konferencję w sprawie przyszłości Europy;

Or. en

Poprawka 6
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że komunikacja z 
obywatelami powinna być jednym z 
najważniejszych priorytetów budżetu UE 
w celu zapewnienia szerokiego, aktywnego 
i skutecznego zaangażowania obywateli w 
konferencję w sprawie przyszłości Europy;

1. uważa, że istotne znaczenie ma 
informowanie o tym, gdzie i jak 
wykorzystywany jest budżet UE; wzywa w 
związku z tym do udostępniania takich 
informacji w sposób przejrzysty i łatwo 
dostępny dla wszystkich obywateli państw 
członkowskich;

Or. pt

Poprawka 7
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
Ustęp 1 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1) uważa, że z konstytucyjnego 
punktu widzenia niezwykle istotne jest 
zadbanie o to, by budżet UE na 2021 r. był 
wystarczający do sfinansowania 
wykonywania kompetencji przyznanych 
Unii w traktatach, które z czasem uległy 
zwiększeniu;

Or. en
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Poprawka 8
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
Ustęp 1 – punkt 2 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2) wzywa do zwiększenia 
finansowania programu Erasmus Plus i 
Europejskiego Korpusu Solidarności, 
ponieważ programy mobilności mają 
zasadnicze znaczenie dla budowania 
silnych nastrojów europejskich, które są 
kluczowym elementem szerszej koncepcji 
obywatelstwa europejskiego;

Or. en

Poprawka 9
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że budżet UE na 2021 r. 
powinien obejmować: zniesienie 
warunkowości makroekonomicznej 
narzuconej państwom członkowskim; 
zasady regulujące fundusze pozwalające 
na ich wykorzystanie zgodnie z 
priorytetami każdego kraju; wyłączenie 
dla celów paktu stabilności wydatków 
publicznych związanych ze 
współfinansowaniem inwestycji 
finansowanych ze środków UE, 
przynajmniej do czasu uchylenia paktu 
stabilności oraz norm i procedur 
„zarządzania gospodarczego”;

Or. pt

Poprawka 10
Maria Grapini
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że przy podejmowaniu 
decyzji dotyczących przyszłości Europy 
należy w większym stopniu uwzględniać 
poglądy obywateli UE oraz że budżet UE 
musi przynosić wyniki, które mają 
znaczenie dla obywateli europejskich, przy 
czym jednym z celów powinno być 
zmniejszenie różnic gospodarczych i 
społecznych nie tylko między państwami 
członkowskimi, ale również w obrębie 
każdego państwa członkowskiego;

Or. ro

Poprawka 11
Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że zgodnie z 
traktatami członkowie lub byli członkowie 
Unii Europejskiej są zobowiązani do 
przestrzegania swoich zobowiązań 
budżetowych do czasu wypełnienia ich 
zobowiązań oraz że nieprzestrzeganie tych 
zobowiązań miałoby trwały wpływ na 
wzajemne zaufanie w przyszłych 
stosunkach;

Or. en

Poprawka 12
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. popiera utworzenie specjalnych 
linii budżetowych przeznaczonych na 
organizację i realizację konferencji w 
sprawie przyszłości Europy w budżetach 
różnych instytucji i organów UE oraz 
zapewnienie zasobów niezbędnych do 
osiągnięcia celów konferencji;

skreśla się

Or. pt

Poprawka 13
Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera utworzenie specjalnych 
linii budżetowych przeznaczonych na 
organizację i realizację konferencji w 
sprawie przyszłości Europy w budżetach 
różnych instytucji i organów UE oraz 
zapewnienie zasobów niezbędnych do 
osiągnięcia celów konferencji;

2. popiera utworzenie specjalnych 
linii budżetowych przeznaczonych na 
organizację i realizację konferencji w 
sprawie przyszłości Europy w budżetach 
różnych instytucji i organów UE oraz 
zapewnienie zasobów niezbędnych do 
osiągnięcia celów konferencji; wzywa 
Komisję i Radę do uwzględnienia w 
przydzielonych im na konferencję 
pozycjach budżetowych wysokiego 
poziomu ambicji związanych z tym 
wydarzeniem, określonego przez 
Parlament w jego rezolucji w tej 
sprawie;1a

_________________
1a Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
stanowiska Parlamentu Europejskiego 
dotyczącego konferencji w sprawie 
przyszłości Europy (2019/2990(RSP))

Or. en

Poprawka 14
Damian Boeselager
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera utworzenie specjalnych 
linii budżetowych przeznaczonych na 
organizację i realizację konferencji w 
sprawie przyszłości Europy w budżetach 
różnych instytucji i organów UE oraz 
zapewnienie zasobów niezbędnych do 
osiągnięcia celów konferencji;

2. popiera utworzenie specjalnych 
linii budżetowych przeznaczonych na 
organizację i realizację konferencji w 
sprawie przyszłości Europy w budżetach 
różnych instytucji i organów UE oraz 
zapewnienie zasobów niezbędnych do 
osiągnięcia celów konferencji; nalega, aby 
ten budżet był zgodny z ambicjami 
przedstawionymi w rezolucji 2019/2990 
(RSP) w sprawie stanowiska Parlamentu 
Europejskiego dotyczącego konferencji w 
sprawie przyszłości Europy, w tym w 
odniesieniu do organizowania w całym 
procesie tematycznych europejskich agor 
obywatelskich i agor młodzieżowych;

Or. en

Poprawka 15
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera utworzenie specjalnych 
linii budżetowych przeznaczonych na 
organizację i realizację konferencji w 
sprawie przyszłości Europy w budżetach 
różnych instytucji i organów UE oraz 
zapewnienie zasobów niezbędnych do 
osiągnięcia celów konferencji;

2. popiera utworzenie specjalnych 
linii budżetowych przeznaczonych na 
organizację i realizację konferencji w 
sprawie przyszłości Europy w budżetach 
różnych instytucji i organów UE oraz 
zapewnienie zasobów niezbędnych do 
osiągnięcia celów konferencji, a także jej 
promowanie wśród wszystkich obywateli 
we wszystkich regionach i miastach UE;

Or. ro

Poprawka 16
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Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, biorąc pod uwagę pilną 
potrzebę dysponowania solidnym 
budżetem w celu sprostania obecnym 
wyzwaniom, że negocjacje budżetowe nie 
są przepychankami między państwami 
członkowskimi; ponawia zatem swój apel 
o szybkie ustanowienie prawdziwych 
zasobów własnych, jak przewidziano w 
art. 311 TFUE, w celu stworzenia budżetu 
Unii opartego w większym stopniu na 
wspólnym interesie europejskim niż na 
wewnętrznych kalkulacjach politycznych;

Or. en

Poprawka 17
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. ponieważ parlamenty krajowe i 
regionalne mają do odegrania ważną rolę 
w organizacji konferencji w sprawie 
przyszłości Europy, należy je zachęcać do 
organizowania imprez promujących i 
podkreślających znaczenie tej konferencji;

Or. ro

Poprawka 18
Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę zapewnienia 
wystarczających środków na zobowiązania 
i płatności w ramach programu „Europa 
dla Obywateli”, programu „Prawa, 
równość i obywatelstwo” oraz europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej, ponieważ 
instrumenty te mają zasadnicze znaczenie 
dla intensyfikacji procesów demokracji 
uczestniczącej w UE, budowania zaufania 
obywateli i zwiększania ich zrozumienia 
unijnej polityki;

3. podkreśla potrzebę zapewnienia 
wystarczających środków na zobowiązania 
i płatności w ramach programu „Europa 
dla Obywateli”, programu „Prawa, 
równość i obywatelstwo” oraz europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej, ponieważ 
instrumenty te mają zasadnicze znaczenie 
dla intensyfikacji procesów demokracji 
uczestniczącej w UE, budowania zaufania 
obywateli i zwiększania ich zrozumienia 
unijnej polityki; apeluje o opracowanie 
skutecznych programów edukacyjnych i 
informacyjnych, które powinny 
koncentrować się na historii Europy i 
wyjaśniać obywatelom zarówno wyzwania 
stojące przed Unią Europejską, jak i 
wartość dodaną przynależności do silnej, 
integracyjnej i demokratycznej Unii;

Or. en

Poprawka 19
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę zapewnienia 
wystarczających środków na zobowiązania 
i płatności w ramach programu „Europa 
dla Obywateli”, programu „Prawa, 
równość i obywatelstwo” oraz europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej, ponieważ 
instrumenty te mają zasadnicze znaczenie 
dla intensyfikacji procesów demokracji 
uczestniczącej w UE, budowania zaufania 
obywateli i zwiększania ich zrozumienia 
unijnej polityki;

3. uważa, że program „Europa dla 
Obywateli”, program „Prawa, równość i 
obywatelstwo” oraz europejska inicjatywa 
obywatelska nie powinny przyczyniać się 
do tworzenia sztucznej tożsamości 
europejskiej, fałszowania i rewizjonizmu 
historii, antykomunizmu i wybielania 
nazizmu-faszyzmu;

Or. pt

Poprawka 20
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Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
Ustęp 3 – akapit 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

wzywa do utworzenia specjalnej pozycji w 
budżecie na opracowanie 
demonstracyjnego programu nauczania z 
zakresu unijnej edukacji obywatelskiej;

Or. en

Poprawka 21
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla pilną potrzebę 
udostępnienia wspólnemu sekretariatowi 
rejestru służącego przejrzystości 
wystarczających i odpowiednich środków 
administracyjnych i finansowych, aby 
mógł realizować powierzone mu zadania, 
ponieważ organ ten odgrywa kluczową 
rolę w dziedzinie zagwarantowania 
uczciwości i przejrzystości działań 
przedstawicieli grup interesu;

Or. en

Poprawka 22
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. proponuje, aby w budżecie na 2021 
r. zapewnić znaczne zwiększenie środków 
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na rzecz spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej w celu 
zwiększenia konwergencji między 
państwami członkowskimi oraz 
zwiększenia udziału obywateli i 
podniesienia ich poziomu życia;

Or. pt

Poprawka 23
Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega na zapewnienie 
odpowiednich poziomów finansowania, 
aby umożliwić instytucjom i organom UE, 
takim jak przedstawicielstwa Komisji, 
przeciwdziałanie dezinformacji.

4. nalega na zapewnienie 
odpowiednich poziomów finansowania, 
aby umożliwić instytucjom i organom UE, 
takim jak przedstawicielstwa Komisji, 
przeciwdziałanie dezinformacji; podkreśla, 
że grupa zadaniowa East StratCom jest 
niedofinansowana; apeluje o znaczne 
zwiększenie jej środków budżetowych, tak 
by UE mogła skutecznie przeciwdziałać 
dezinformacji i zewnętrznym 
ingerencjom; apeluje o prowadzenie 
większej liczby kampanii informacyjnych, 
aby lepiej wyjaśniać politykę UE w 
krajach Partnerstwa Wschodniego; 
zwraca uwagę na ogromne znaczenie 
ochrony naszych europejskich demokracji 
i wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większych środków na 
zajęcie się tą kwestią;

Or. en

Poprawka 24
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. nalega na zapewnienie 
odpowiednich poziomów finansowania, 
aby umożliwić instytucjom i organom UE, 
takim jak przedstawicielstwa Komisji, 
przeciwdziałanie dezinformacji.

4. nalega na zapewnienie 
odpowiednich poziomów finansowania, 
aby umożliwić instytucjom i organom UE, 
takim jak przedstawicielstwa Komisji, 
przeciwdziałanie dezinformacji i 
kampaniom manipulującym opinią 
publiczną.

Or. ro


