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Poprawka 1
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że we wnioskach Komisji 
w odpowiednich liniach budżetowych 
dotyczących komunikacji nie ma żadnej 
konkretnej wzmianki o konferencji w 
sprawie przyszłości Europy;

1. zauważa, że we wnioskach Komisji 
w odpowiednich liniach budżetowych 
dotyczących komunikacji nie ma żadnej 
konkretnej wzmianki o konferencji w 
sprawie przyszłości Europy; proponuje 
specjalny budżet dla konferencji w 
sprawie przyszłości Europy, który jest 
zgodny z celami określonymi w 
stanowiskach Parlamentu Europejskiego 
w sprawie konferencji w sprawie 
przyszłości Europy 2019/2990(RSP) i 
2020/2657(RSP);

Or. en

Poprawka 2
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że we wnioskach Komisji 
w odpowiednich liniach budżetowych 
dotyczących komunikacji nie ma żadnej 
konkretnej wzmianki o konferencji w 
sprawie przyszłości Europy;

1. zauważa, że we wnioskach Komisji 
w odpowiednich liniach budżetowych 
dotyczących komunikacji nie ma żadnej 
konkretnej wzmianki o konferencji w 
sprawie przyszłości Europy; podkreśla 
znaczenie odpowiedniego finansowania w 
celu uwzględnienia celów konferencji 
określonych w stanowisku Parlamentu 
Europejskiego;

Or. en

Poprawka 3
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Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że we wnioskach Komisji 
w odpowiednich liniach budżetowych 
dotyczących komunikacji nie ma żadnej 
konkretnej wzmianki o konferencji w 
sprawie przyszłości Europy;

1. ubolewa, że we wnioskach Komisji 
w odpowiednich liniach budżetowych 
dotyczących komunikacji nie ma żadnej 
konkretnej wzmianki o konferencji w 
sprawie przyszłości Europy;

Or. en

Poprawka 4
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że co do zasady każde 
zwiększenie budżetu Unii musi być ściśle 
uzasadnione obiektywnymi i 
szczegółowymi powodami i należy 
oczekiwać, że przyniesie ono bardzo 
korzystny stosunek kosztów do korzyści;

Or. en

Poprawka 5
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla konieczność znacznego 
zwiększenia środków w linii budżetowej 
„Propagowanie zaangażowania obywateli 
w życie demokratyczne Unii i ich w nim 
udziału ”zgodnie z poprawkami 

2. uważa, że zwiększenie środków w 
linii budżetowej „Propagowanie 
zaangażowania obywateli w życie 
demokratyczne Unii i ich w nim udziału ” 
nie może przyczyniać się do tworzenia 
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Parlamentu do wniosku Komisji 
ustanawiającego program „Prawa i 
Wartości”1;

sztucznej tożsamości europejskiej, 
fałszowania historii i rewizjonizmu 
historycznego, antykomunizmu i 
wybielania nazistowskiego faszyzmu;

_________________
1 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2019-0040_PL.html

Or. en

Poprawka 6
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane w dziedzinie „Usług 
wykonawczych i administracyjnych 
związanych z komunikacją” zwiększenie 
środków na zobowiązania o 12 %, a 
środków na płatności o 5 % w porównaniu 
z budżetem na rok 2020; proponuje dalsze 
zwiększenie środków w celu umożliwienia 
aktywnego zaangażowania Komisji w 
działania w dziedzinie komunikacji w 
sprawie przyszłości Europy oraz w celu 
nasilenia walki z dezinformacją;

3. uważa, że zaproponowane w 
dziedzinie „Usług wykonawczych i 
administracyjnych związanych z 
komunikacją” zwiększenie środków na 
zobowiązania o 12 %, a środków na 
płatności o 5 % w porównaniu z budżetem 
na rok 2020 jest nadmierne; uważa, że 
obecne środki budżetowe są 
wystarczające, aby zagwarantować 
aktywne zaangażowanie Komisji w 
działania w dziedzinie komunikacji w 
sprawie przyszłości Europy oraz nasilić 
walkę z dezinformacją;

Or. en

Poprawka 7
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje 3. odnotowuje zaproponowane w 
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zaproponowane w dziedzinie „Usług 
wykonawczych i administracyjnych 
związanych z komunikacją” zwiększenie 
środków na zobowiązania o 12 %, a 
środków na płatności o 5 % w porównaniu 
z budżetem na rok 2020; proponuje dalsze 
zwiększenie środków w celu umożliwienia 
aktywnego zaangażowania Komisji w 
działania w dziedzinie komunikacji w 
sprawie przyszłości Europy oraz w celu 
nasilenia walki z dezinformacją;

dziedzinie „Usług wykonawczych i 
administracyjnych związanych z 
komunikacją” zwiększenie środków na 
zobowiązania o 12 %, a środków na 
płatności o 5 % w porównaniu z budżetem 
na rok 2020; w związku z tym uważa, że 
choć ważne jest wzmocnienie komunikacji 
na temat tego, gdzie i jak wykorzystywany 
jest budżet UE, w obecnej sytuacji i w 
świetle aktualnych potrzeb 
instytucjonalna propaganda nie powinna 
stanowić priorytetu;

Or. en

Poprawka 8
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane w dziedzinie „Usług 
wykonawczych i administracyjnych 
związanych z komunikacją” zwiększenie 
środków na zobowiązania o 12 %, a 
środków na płatności o 5 % w porównaniu 
z budżetem na rok 2020; proponuje dalsze 
zwiększenie środków w celu umożliwienia 
aktywnego zaangażowania Komisji w 
działania w dziedzinie komunikacji w 
sprawie przyszłości Europy oraz w celu 
nasilenia walki z dezinformacją;

3. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane w dziedzinie „Usług 
wykonawczych i administracyjnych 
związanych z komunikacją” zwiększenie 
środków na zobowiązania o 12 %, a 
środków na płatności o 5 % w porównaniu 
z budżetem na rok 2020; proponuje dalsze 
zwiększenie środków w celu umożliwienia 
aktywnego zaangażowania Komisji w 
działania w dziedzinie komunikacji w 
sprawie przyszłości Europy oraz w celu 
nasilenia walki z zagranicznymi 
ingerencjami i dezinformacją;

Or. en

Poprawka 9
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. proponuje zwiększenie środków w 
linii „Przedstawicielstwa Komisji”, 
ponieważ przedstawicielstwa odgrywają 
ważną rolę w informowaniu obywateli o 
działaniach UE, wspieraniu debaty 
publicznej na temat kwestii związanych z 
UE i zwalczaniu dezinformacji oraz będą 
potrzebować dodatkowych środków na 
finansowanie działań w ramach konferencji 
w sprawie przyszłości Europy;

4. proponuje zwiększenie środków w 
linii „Przedstawicielstwa Komisji i 
Parlamentu Europejskiego”, ponieważ 
przedstawicielstwa odgrywają ważną rolę 
w informowaniu obywateli o działaniach 
UE, wspieraniu debaty publicznej na temat 
kwestii związanych z UE i zwalczaniu 
dezinformacji oraz będą potrzebować 
dodatkowych środków na finansowanie 
działań w ramach konferencji w sprawie 
przyszłości Europy;

Or. en

Poprawka 10
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje zwiększenie środków w 
linii „Przedstawicielstwa Komisji”, 
ponieważ przedstawicielstwa odgrywają 
ważną rolę w informowaniu obywateli o 
działaniach UE, wspieraniu debaty 
publicznej na temat kwestii związanych z 
UE i zwalczaniu dezinformacji oraz będą 
potrzebować dodatkowych środków na 
finansowanie działań w ramach konferencji 
w sprawie przyszłości Europy;

4. proponuje zmniejszenie środków w 
linii „Przedstawicielstwa Komisji”, 
ponieważ w obecnej sytuacji i w świetle 
aktualnych potrzeb instytucjonalna 
propaganda nie powinna stanowić 
priorytetu; uważa, że nie należy 
uruchamiać żadnych dodatkowych 
środków na finansowanie działań w 
ramach konferencji w sprawie przyszłości 
Europy;

Or. en

Poprawka 11
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. proponuje zwiększenie środków w 
linii „Przedstawicielstwa Komisji”, 
ponieważ przedstawicielstwa odgrywają 
ważną rolę w informowaniu obywateli o 
działaniach UE, wspieraniu debaty 
publicznej na temat kwestii związanych z 
UE i zwalczaniu dezinformacji oraz będą 
potrzebować dodatkowych środków na 
finansowanie działań w ramach konferencji 
w sprawie przyszłości Europy;

4. proponuje ukierunkowane 
zwiększenie środków w linii 
„Przedstawicielstwa Komisji” w celu 
zintensyfikowania debaty publicznej na 
temat kwestii związanych z UE, 
zwalczania dezinformacji, proaktywnego 
zaangażowania obywateli i zapewnienia 
dodatkowych środków na finansowanie 
działań w ramach konferencji w sprawie 
przyszłości Europy;

Or. en

Poprawka 12
Antonio Tajani

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane zwiększenie środków na 
zobowiązania o 35 %, a środków na 
płatności o 24 % na „Usługi 
komunikacyjne dla obywateli”; proponuje 
dalsze zwiększenie środków w związku ze 
skalą działań komunikacyjnych, które będą 
niezbędne w ramach konferencji w sprawie 
przyszłości Europy.

5. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane zwiększenie środków na 
zobowiązania o 35 %, a środków na 
płatności o 24 % na „Usługi 
komunikacyjne dla obywateli”; proponuje 
dalsze zwiększenie środków w związku ze 
skalą działań komunikacyjnych, które będą 
niezbędne w ramach konferencji w sprawie 
przyszłości Europy; zwraca się do Komisji 
o przedstawienie niezbędnych wniosków 
na wypadek, gdyby potrzebne były 
dodatkowe środki;

Or. en

Poprawka 13
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane zwiększenie środków na 
zobowiązania o 35 %, a środków na 
płatności o 24 % na „Usługi 
komunikacyjne dla obywateli”; proponuje 
dalsze zwiększenie środków w związku ze 
skalą działań komunikacyjnych, które 
będą niezbędne w ramach konferencji w 
sprawie przyszłości Europy.

5. uważa, że zaproponowane 
zwiększenie środków na zobowiązania o 
35 %, a środków na płatności o 24 % na 
„Usługi komunikacyjne dla obywateli” 
będzie lepiej wykorzystane, jeśli zostanie 
ukierunkowane na wsparcie polityki 
spójności;

Or. en

Poprawka 14
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane zwiększenie środków na 
zobowiązania o 35 %, a środków na 
płatności o 24 % na „Usługi 
komunikacyjne dla obywateli”; proponuje 
dalsze zwiększenie środków w związku ze 
skalą działań komunikacyjnych, które będą 
niezbędne w ramach konferencji w sprawie 
przyszłości Europy.

5. odnotowuje zaproponowane 
zwiększenie środków na zobowiązania o 
35 %, a środków na płatności o 24 % na 
„Usługi komunikacyjne dla obywateli”; 
uważa, że zaproponowane zwiększenie 
środków można uzasadnić skalą działań 
komunikacyjnych, które będą niezbędne w 
ramach konferencji w sprawie przyszłości 
Europy;

Or. en

Poprawka 15
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. nalega, aby powyższe zwiększenia 
środków w budżecie służyły osiągnięciu 
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konkretnych wyników oraz wysokiej 
jakości komunikacji z obywatelami; aby 
zapewnić realizację tych celów w ramach 
wyżej wymienionych pozycji budżetowych, 
należy podawać do wiadomości publicznej 
regularne przeglądy sposobu 
wykorzystania zasobów oraz ich 
oddziaływanie;

Or. en

Poprawka 16
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że polityka spójności 
musi dysponować wystarczającymi 
środkami, aby skutecznie powstrzymać 
rozbieżności i wspierać konwergencję 
między państwami członkowskimi; uważa, 
że wzmocnienie funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności jest podstawowym 
warunkiem wstępnym spełnienia wartości 
i zasad zapisanych w traktatach;

Or. en


