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Poprawka 1
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zaniepokojeniem odnotowuje 
zmniejszenie o ponad 1 mld EUR środków 
na zobowiązania w dziale 4 (Globalny 
wymiar Europy), co spowodowałoby, że 
budżet na działania zewnętrzne byłby 
niższy niż w którymkolwiek z trzech 
poprzednich lat; uważa, że w obecnej 
sytuacji międzynarodowej UE musi 
przyjąć na siebie większą, a nie mniejszą 
odpowiedzialność i że musi dysponować 
niezbędnymi środkami finansowymi, by 
móc to uczynić; wzywa do przyznania 
marginesu w wysokości ponad 200 mln 
EUR w dziale 4;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
zmniejszenie środków na zobowiązania w 
dziale 4 (Globalny wymiar Europy) o 
łączną kwotę 193,24 mln EUR w środkach 
zapisanych w różnych pozycjach projektu 
budżetu na 2020 r., w tym w wydatkach 
operacyjnych, m.in. na Instrument 
Finansowania Współpracy na rzecz 
Rozwoju (-70,00 mln EUR), pomoc 
humanitarną (-50 mln EUR), Instrument 
Pomocy Przedakcesyjnej (-31,00 mln 
EUR), Europejski Instrument Sąsiedztwa 
(-23,00 mln EUR), Instrument 
Partnerstwa na rzecz Współpracy z 
Państwami Trzecimi (-8,28 mln 
EUR), Europejski Instrument na rzecz 
Wspierania Demokracji i Praw Człowieka 
(-4,6 mln EUR), inicjatywę Wolontariusze 
pomocy UE (-1,07 mln EUR) oraz 
działania finansowane z tytułu prerogatyw 
Komisji i powierzonych jej uprawnień 
szczególnych (-5,29 mln EUR);

Or. fr

Poprawka 2
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zaniepokojeniem odnotowuje 
zmniejszenie o ponad 1 mld EUR środków 
na zobowiązania w dziale 4 (Globalny 
wymiar Europy), co spowodowałoby, że 
budżet na działania zewnętrzne byłby 

1. z zaniepokojeniem odnotowuje 
zmniejszenie o ponad 1 mld EUR środków 
na zobowiązania w dziale 4 (Globalny 
wymiar Europy), co spowodowałoby, że 
budżet na działania zewnętrzne byłby 
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niższy niż w którymkolwiek z trzech 
poprzednich lat; uważa, że w obecnej 
sytuacji międzynarodowej UE musi 
przyjąć na siebie większą, a nie mniejszą 
odpowiedzialność i że musi dysponować 
niezbędnymi środkami finansowymi, by 
móc to uczynić; wzywa do przyznania 
marginesu w wysokości ponad 200 mln 
EUR w dziale 4;

niższy niż w którymkolwiek z trzech 
poprzednich lat; uważa, że w obecnej 
sytuacji międzynarodowej UE musi 
przyjąć na siebie większą, a nie mniejszą 
odpowiedzialność i że musi dysponować 
niezbędnymi środkami finansowymi, by 
móc to uczynić; wzywa do przyznania 
marginesu w wysokości ponad 200 mln 
EUR w dziale 4, zwłaszcza na reagowanie 
kryzysowe, zapobieganie konfliktom, 
budowanie pokoju i gotowość na sytuacje 
kryzysowe;

Or. en

Poprawka 3
Charlie Weimers

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zaniepokojeniem odnotowuje 
zmniejszenie o ponad 1 mld EUR środków 
na zobowiązania w dziale 4 (Globalny 
wymiar Europy), co spowodowałoby, że 
budżet na działania zewnętrzne byłby 
niższy niż w którymkolwiek z trzech 
poprzednich lat; uważa, że w obecnej 
sytuacji międzynarodowej UE musi 
przyjąć na siebie większą, a nie mniejszą 
odpowiedzialność i że musi dysponować 
niezbędnymi środkami finansowymi, by 
móc to uczynić; wzywa do przyznania 
marginesu w wysokości ponad 200 mln 
EUR w dziale 4;

1. przypomina, że kiedy jeden z 
największych płatników do budżetu UE 
przygotowuje się do wystąpienia z Unii 
oraz zgodnie ze sprawdzoną zasadą życia 
na miarę swoich możliwości finansowych, 
Parlament Europejski z zadowoleniem 
przyjmuje zmniejszenie o ponad 1 mld 
EUR środków na zobowiązania w dziale 4 
(Globalny wymiar Europy);

Or. en

Poprawka 4
Isabel Santos

Projekt opinii
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Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zaniepokojeniem odnotowuje 
zmniejszenie o ponad 1 mld EUR środków 
na zobowiązania w dziale 4 (Globalny 
wymiar Europy), co spowodowałoby, że 
budżet na działania zewnętrzne byłby 
niższy niż w którymkolwiek z trzech 
poprzednich lat; uważa, że w obecnej 
sytuacji międzynarodowej UE musi 
przyjąć na siebie większą, a nie mniejszą 
odpowiedzialność i że musi dysponować 
niezbędnymi środkami finansowymi, by 
móc to uczynić; wzywa do przyznania 
marginesu w wysokości ponad 200 mln 
EUR w dziale 4;

1. z zaniepokojeniem odnotowuje 
zmniejszenie o ponad 1 mld EUR środków 
na zobowiązania w dziale 4 (Globalny 
wymiar Europy), co spowodowałoby, że 
budżet na działania zewnętrzne byłby 
niższy niż w którymkolwiek z trzech 
poprzednich lat; uważa, że w obecnej 
sytuacji międzynarodowej UE musi 
zwiększać, a nie ograniczać przyjmowaną 
na siebie odpowiedzialność, i że musi 
dysponować niezbędnymi środkami 
finansowymi w związku z licznymi 
wyzwaniami w sąsiedztwie UE i w 
dalszych regionach; wzywa do przyznania 
marginesu w wysokości ponad 200 mln 
EUR w dziale 4;

Or. en

Poprawka 5
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zaniepokojeniem odnotowuje 
zmniejszenie o ponad 1 mld EUR środków 
na zobowiązania w dziale 4 (Globalny 
wymiar Europy), co spowodowałoby, że 
budżet na działania zewnętrzne byłby 
niższy niż w którymkolwiek z trzech 
poprzednich lat; uważa, że w obecnej 
sytuacji międzynarodowej UE musi 
przyjąć na siebie większą, a nie mniejszą 
odpowiedzialność i że musi dysponować 
niezbędnymi środkami finansowymi, by 
móc to uczynić; wzywa do przyznania 
marginesu w wysokości ponad 200 mln 
EUR w dziale 4;

1. z zaniepokojeniem odnotowuje 
zmniejszenie o ponad 1 mld EUR środków 
na zobowiązania w dziale 4 (Globalny 
wymiar Europy), co spowodowałoby, że 
budżet na działania zewnętrzne byłby 
niższy niż w którymkolwiek z trzech 
poprzednich lat; uważa, że w obecnej 
sytuacji międzynarodowej UE we 
współpracy z państwami członkowskimi 
musi zwiększać, a nie ograniczać 
przyjmowaną na siebie odpowiedzialność, 
i że musi dysponować niezbędnymi 
środkami finansowymi, by móc to uczynić; 
wzywa do przyznania marginesu w 
wysokości ponad 200 mln EUR w dziale 4;
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Or. en

Poprawka 6
Charlie Weimers

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zaniepokojeniem przyjmuje 
wnioski niezależnego sprawozdania 
przygotowanego dla brytyjskiego 
ministerstwa spraw zagranicznych przez 
biskupa Truro, który stwierdził, że 
prześladowanie chrześcijan zaczyna 
urastać do rangi ludobójstwa;

Or. en

Poprawka 7
Charlie Weimers

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. z zaniepokojeniem przyjmuje brak 
szczególnej uwagi w dziale 4 (Globalny 
wymiar Europy) poświęconej ochronie 
największej prześladowanej mniejszości 
religijnej na świecie, czyli chrześcijan;

Or. en

Poprawka 8
Charlie Weimers

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1c. zobowiązuje Komisję do 
skoncentrowania środków w dziale 4 
(Globalny wymiar Europy) na pomocy 
humanitarnej, aby pomóc 
prześladowanym społecznościom 
chrześcijańskim w potrzebie;

Or. en

Poprawka 9
Charlie Weimers

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że konieczne jest dalsze 
zwiększenie finansowania dla krajów 
Bałkanów Zachodnich w ramach 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej 
(IPA II); w tym kontekście sprzeciwia się 
proponowanej redukcji funduszy 
przeznaczonych na wspieranie na 
Bałkanach Zachodnich reform 
politycznych i dostosowanie do dorobku 
prawnego Wspólnoty i zwraca się o 
znaczne zwiększenie tych funduszy;

skreśla się

Or. en

Poprawka 10
Isabel Santos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że konieczne jest dalsze 
zwiększenie finansowania dla krajów 
Bałkanów Zachodnich w ramach 

2. uważa, że konieczne jest dalsze 
zwiększenie finansowania dla krajów 
Bałkanów Zachodnich w ramach 
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Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA 
II); w tym kontekście sprzeciwia się 
proponowanej redukcji funduszy 
przeznaczonych na wspieranie na 
Bałkanach Zachodnich reform 
politycznych i dostosowanie do dorobku 
prawnego Wspólnoty i zwraca się o 
znaczne zwiększenie tych funduszy;

Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA 
II); Komisja zaleciła rozpoczęcie 
negocjacji akcesyjnych z Albanią i 
Macedonią Północną, co Rada 
Europejska zatwierdziła; ważne jest 
dotrzymanie tego zobowiązania i otwarcie 
negocjacji akcesyjnych już w 2019 r.; w 
tym kontekście sprzeciwia się 
proponowanej redukcji funduszy 
przeznaczonych na wspieranie na 
Bałkanach Zachodnich reform 
politycznych i dostosowanie do dorobku 
prawnego Wspólnoty i zwraca się o 
znaczne zwiększenie tych funduszy;

Or. en

Poprawka 11
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że konieczne jest dalsze 
zwiększenie finansowania dla krajów 
Bałkanów Zachodnich w ramach 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej 
(IPA II); w tym kontekście sprzeciwia się 
proponowanej redukcji funduszy 
przeznaczonych na wspieranie na 
Bałkanach Zachodnich reform 
politycznych i dostosowanie do dorobku 
prawnego Wspólnoty i zwraca się o 
znaczne zwiększenie tych funduszy;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane cięcia w funduszach na 
wspieranie reform politycznych i 
dostosowanie do dorobku prawnego UE 
na Bałkanach Zachodnich; wzywa do 
zaprzestania polityki rozszerzania UE, 
zarówno o Bałkany Zachodnie, jak i o 
Turcję;

Or. fr

Poprawka 12
Tonino Picula

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że konieczne jest dalsze 
zwiększenie finansowania dla krajów 
Bałkanów Zachodnich w ramach 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA 
II); w tym kontekście sprzeciwia się 
proponowanej redukcji funduszy 
przeznaczonych na wspieranie na 
Bałkanach Zachodnich reform 
politycznych i dostosowanie do dorobku 
prawnego Wspólnoty i zwraca się o 
znaczne zwiększenie tych funduszy;

2. uważa, że konieczne jest dalsze 
zwiększenie finansowania dla krajów 
Bałkanów Zachodnich w ramach 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA 
II); Komisja zaleciła rozpoczęcie 
negocjacji akcesyjnych z Albanią i 
Macedonią Północną, co Rada 
Europejska zatwierdziła; ważne jest 
dotrzymanie tego zobowiązania i otwarcie 
negocjacji akcesyjnych już w 2019 r.; w 
tym kontekście sprzeciwia się 
proponowanej redukcji funduszy 
przeznaczonych na wspieranie na 
Bałkanach Zachodnich reform 
politycznych i dostosowanie do dorobku 
prawnego Wspólnoty i zwraca się o 
znaczne zwiększenie tych funduszy;

Or. en

Poprawka 13
Michal Šimečka

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że konieczne jest dalsze 
zwiększenie finansowania dla krajów 
Bałkanów Zachodnich w ramach 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA 
II); w tym kontekście sprzeciwia się 
proponowanej redukcji funduszy 
przeznaczonych na wspieranie na 
Bałkanach Zachodnich reform 
politycznych i dostosowanie do dorobku 
prawnego Wspólnoty i zwraca się o 
znaczne zwiększenie tych funduszy;

2. uważa, że konieczne jest dalsze 
zwiększenie finansowania dla krajów 
Bałkanów Zachodnich w ramach 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA 
II), zwłaszcza w obszarach 
funkcjonowania instytucji 
demokratycznych, praworządności, 
dobrych rządów i administracji 
publicznej; w tym kontekście sprzeciwia 
się proponowanej redukcji funduszy 
przeznaczonych na wspieranie na 
Bałkanach Zachodnich reform 
politycznych i dostosowanie do dorobku 
prawnego Wspólnoty i zwraca się o 
znaczne zwiększenie tych funduszy;
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Or. en

Poprawka 14
Isabel Santos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że środki przyznawane 
Turcji pozostają na ograniczonym 
poziomie i uważa, że jest to uzasadnione 
poważnymi i utrzymującymi się deficytami 
w dziedzinie demokracji, praworządności i 
praw podstawowych w Turcji; z 
zadowoleniem przyjmuje zwiększony 
nacisk na wsparcie dla społeczeństwa 
obywatelskiego oraz trwające 
przechodzenie na bezpośrednie zarządzanie 
i zachęca Komisję do dalszego 
przyspieszenia tego przywracania 
równowagi;

3. zauważa, że środki przyznawane 
Turcji pozostają na ograniczonym 
poziomie i uważa, że jest to uzasadnione 
poważnymi i utrzymującymi się deficytami 
w dziedzinie demokracji, praworządności i 
praw podstawowych w Turcji; z 
zadowoleniem przyjmuje zwiększony 
nacisk na wsparcie dla społeczeństwa 
obywatelskiego, demokracji i 
praworządności oraz trwające 
przechodzenie na bezpośrednie zarządzanie 
i zachęca Komisję do dalszego 
przyspieszenia tego przywracania 
równowagi;

Or. en

Poprawka 15
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że środki przyznawane 
Turcji pozostają na ograniczonym 
poziomie i uważa, że jest to uzasadnione 
poważnymi i utrzymującymi się deficytami 
w dziedzinie demokracji, praworządności i 
praw podstawowych w Turcji; z 
zadowoleniem przyjmuje zwiększony 
nacisk na wsparcie dla społeczeństwa 
obywatelskiego oraz trwające 
przechodzenie na bezpośrednie zarządzanie 

3. zauważa, że środki przyznawane 
Turcji pozostają na ograniczonym 
poziomie i uważa, że jest to uzasadnione 
poważnymi i utrzymującymi się deficytami 
w dziedzinie demokracji, praworządności i 
praw podstawowych w Turcji; wzywa 
Komisję do ścisłego monitorowania 
sytuacji i, jeśli uznane to zostanie za 
konieczne, wycofanie wsparcia 
finansowego dla Turcji; z zadowoleniem 
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i zachęca Komisję do dalszego 
przyspieszenia tego przywracania 
równowagi;

przyjmuje zwiększony nacisk na wsparcie 
dla społeczeństwa obywatelskiego oraz 
trwające przechodzenie na bezpośrednie 
zarządzanie i zachęca Komisję do dalszego 
przyspieszenia tego przywracania 
równowagi;

Or. en

Poprawka 16
Isabel Santos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że środki przyznawane 
Turcji pozostają na ograniczonym 
poziomie i uważa, że jest to uzasadnione 
poważnymi i utrzymującymi się deficytami 
w dziedzinie demokracji, praworządności i 
praw podstawowych w Turcji; z 
zadowoleniem przyjmuje zwiększony 
nacisk na wsparcie dla społeczeństwa 
obywatelskiego oraz trwające 
przechodzenie na bezpośrednie zarządzanie 
i zachęca Komisję do dalszego 
przyspieszenia tego przywracania 
równowagi;

3. zauważa, że środki przyznawane 
Turcji pozostają na ograniczonym 
poziomie i uważa, że jest to uzasadnione 
poważnymi i utrzymującymi się deficytami 
w dziedzinie demokracji, praworządności i 
praw podstawowych w Turcji; 
równocześnie kluczowe jest jednak 
utrzymanie kontaktów z obywatelami 
Turcji; z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększony nacisk na wsparcie dla 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
trwające przechodzenie na bezpośrednie 
zarządzanie i zachęca Komisję do dalszego 
przyspieszenia tego przywracania 
równowagi;

Or. en

Poprawka 17
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka
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3. zauważa, że środki przyznawane 
Turcji pozostają na ograniczonym 
poziomie i uważa, że jest to uzasadnione 
poważnymi i utrzymującymi się deficytami 
w dziedzinie demokracji, praworządności i 
praw podstawowych w Turcji; z 
zadowoleniem przyjmuje zwiększony 
nacisk na wsparcie dla społeczeństwa 
obywatelskiego oraz trwające 
przechodzenie na bezpośrednie 
zarządzanie i zachęca Komisję do dalszego 
przyspieszenia tego przywracania 
równowagi;

3. zauważa, że nadal mimo wszystko 
przyznaje się Turcji określone środki, i 
uważa, że jest to uzasadnione poważnymi i 
utrzymującymi się deficytami w dziedzinie 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych w Turcji; apeluje o 
definitywne zaprzestanie przekazywania 
Turcji środków finansowych; wzywa do 
definitywnego przerwania procesu akcesji 
Turcji do UE;

Or. fr

Poprawka 18
Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do wycofania 
proponowanych cięć budżetowych dla 
krajów południowego sąsiedztwa w 
ramach Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa (ENI); przypomina, że wkłady 
z ENI na zobowiązania na rzecz Syrii i 
funduszu powierniczego UE dla Afryki nie 
mogą odbywać się kosztem podstawowych 
priorytetów ENI i wzywa do pełnego 
zrównoważenia tych dodatkowych 
zobowiązań zwiększeniem środków;

4. przypomina, jak istotne jest 
stabilne sąsiedztwo europejskie i 
podkreśla przede wszystkim konieczność 
wspierania kluczowych państw, takich jak 
Ukraina, Mołdawia, Tunezja i Gruzja, 
gdyż wszystkie one poczyniły znaczące 
postępy, które należy uznać i wspierać; 
wzywa do wycofania proponowanych cięć 
budżetowych dla krajów południowego 
sąsiedztwa w ramach Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa (ENI); 
przypomina, że wkłady z ENI na 
zobowiązania na rzecz Syrii i funduszu 
powierniczego UE dla Afryki nie mogą 
odbywać się kosztem podstawowych 
priorytetów ENI i wzywa do pełnego 
zrównoważenia tych dodatkowych 
zobowiązań zwiększeniem środków;

Or. en
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Poprawka 19
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do wycofania 
proponowanych cięć budżetowych dla 
krajów południowego sąsiedztwa w 
ramach Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa (ENI); przypomina, że wkłady 
z ENI na zobowiązania na rzecz Syrii i 
funduszu powierniczego UE dla Afryki 
nie mogą odbywać się kosztem 
podstawowych priorytetów ENI i wzywa 
do pełnego zrównoważenia tych 
dodatkowych zobowiązań zwiększeniem 
środków;

4. przypomina, że wkład z 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w 
zaangażowanie w Syrii, a także fundusz 
powierniczy UE dla Afryki mają być 
odpowiedzią na wyzwania migracyjne, z 
którymi UE zmaga się od lat; apeluje w 
związku z tym o większą przejrzystość i 
lepsze narzędzia do oceny rzeczywistego 
wpływu takiego finansowania; zauważa, 
że należy przede wszystkim zastanowić się 
nad skutecznością tych funduszy, 
ponieważ problem migracji ma dla krajów 
europejskich znaczenie priorytetowe;

Or. fr

Poprawka 20
Isabel Santos

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do wycofania 
proponowanych cięć budżetowych dla 
krajów południowego sąsiedztwa w 
ramach Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa (ENI); przypomina, że wkłady 
z ENI na zobowiązania na rzecz Syrii i 
funduszu powierniczego UE dla Afryki nie 
mogą odbywać się kosztem podstawowych 
priorytetów ENI i wzywa do pełnego 
zrównoważenia tych dodatkowych 
zobowiązań zwiększeniem środków;

4. wzywa do wycofania 
proponowanych cięć budżetowych dla 
krajów południowego sąsiedztwa w 
ramach Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa (ENI); przypomina, że wkłady 
z ENI na zobowiązania na rzecz Syrii i 
funduszu powierniczego UE dla Afryki nie 
mogą odbywać się kosztem podstawowych 
priorytetów ENI i wzywa do pełnego 
zrównoważenia tych dodatkowych 
zobowiązań zwiększeniem środków; 
apeluje o zwiększenie finansowania dla 
Agencji Narodów Zjednoczonych ds. 
Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na 
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Bliskim Wschodzie (UNRWA) w 2020 r., 
aby utrzymać ciągłość usług 
podstawowych dla milionów uchodźców 
palestyńskich, zgodnie z globalną 
strategią UE i priorytetami na Bliskim 
Wschodzie;

Or. en

Poprawka 21
Isabel Santos

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do wycofania 
proponowanych cięć budżetowych dla 
krajów południowego sąsiedztwa w 
ramach Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa (ENI); przypomina, że wkłady 
z ENI na zobowiązania na rzecz Syrii i 
funduszu powierniczego UE dla Afryki nie 
mogą odbywać się kosztem podstawowych 
priorytetów ENI i wzywa do pełnego 
zrównoważenia tych dodatkowych 
zobowiązań zwiększeniem środków;

4. Kraje południowego sąsiedztwa 
zmagają się z ogromną presją wynikającą 
z burzliwych wydarzeń w tym regionie, w 
tym konfliktów w Syrii i Libii, wzrostu 
ekstremizmu oraz związanego z tym 
napływu uchodźców i migrantów; wzywa 
do wycofania proponowanych cięć 
budżetowych dla krajów południowego 
sąsiedztwa w ramach Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa (ENI); 
przypomina, że wkłady z ENI na 
zobowiązania na rzecz Syrii i funduszu 
powierniczego UE dla Afryki nie mogą 
odbywać się kosztem podstawowych 
priorytetów ENI i wzywa do pełnego 
zrównoważenia tych dodatkowych 
zobowiązań zwiększeniem środków;

Or. en

Poprawka 22
Michal Šimečka

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do wycofania 
proponowanych cięć budżetowych dla 
krajów południowego sąsiedztwa w 
ramach Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa (ENI); przypomina, że wkłady 
z ENI na zobowiązania na rzecz Syrii i 
funduszu powierniczego UE dla Afryki nie 
mogą odbywać się kosztem podstawowych 
priorytetów ENI i wzywa do pełnego 
zrównoważenia tych dodatkowych 
zobowiązań zwiększeniem środków;

4. wzywa do wycofania 
proponowanych cięć budżetowych dla 
krajów południowego sąsiedztwa w 
ramach Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa (ENI); przypomina, że wkłady 
z ENI na zobowiązania na rzecz Syrii i 
funduszu powierniczego UE dla Afryki nie 
mogą odbywać się kosztem podstawowych 
priorytetów ENI i wzywa do pełnego 
zrównoważenia tych dodatkowych 
zobowiązań zwiększeniem środków; 
apeluje również o wzmocnienie 
zobowiązań w zakresie Partnerstwa 
Wschodniego ze względu na niestabilną 
stan bezpieczeństwa na wschodnich 
granicach UE oraz nieustanne zagrożenia 
we wschodnim sąsiedztwie;

Or. en

Poprawka 23
Vladimír Bilčík

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do wycofania 
proponowanych cięć budżetowych dla 
krajów południowego sąsiedztwa w 
ramach Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa (ENI); przypomina, że wkłady 
z ENI na zobowiązania na rzecz Syrii i 
funduszu powierniczego UE dla Afryki nie 
mogą odbywać się kosztem podstawowych 
priorytetów ENI i wzywa do pełnego 
zrównoważenia tych dodatkowych 
zobowiązań zwiększeniem środków;

4. ponownie podkreśla znacznie 
zarówno sąsiedztwa wschodniego, jak i 
południowego dla Unii; wzywa do 
wycofania proponowanych cięć 
budżetowych dla krajów południowego 
sąsiedztwa w ramach Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa (ENI); 
przypomina, że wkłady z ENI na 
zobowiązania na rzecz Syrii i funduszu 
powierniczego UE dla Afryki nie mogą 
odbywać się kosztem podstawowych 
priorytetów ENI i wzywa do pełnego 
zrównoważenia tych dodatkowych 
zobowiązań zwiększeniem środków; 
podkreśla znaczenie nieustannego 



PE641.095v02-00 16/33 AM\1189055PL.docx

PL

wsparcia i finansowania dla krajów 
Partnerstwa Wschodniego;

Or. en

Poprawka 24
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do wycofania 
proponowanych cięć budżetowych dla 
krajów południowego sąsiedztwa w 
ramach Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa (ENI); przypomina, że wkłady 
z ENI na zobowiązania na rzecz Syrii i 
funduszu powierniczego UE dla Afryki nie 
mogą odbywać się kosztem podstawowych 
priorytetów ENI i wzywa do pełnego 
zrównoważenia tych dodatkowych 
zobowiązań zwiększeniem środków;

4. wzywa do wycofania 
proponowanych cięć budżetowych dla 
krajów południowego sąsiedztwa w 
ramach Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa (ENI); kładzie nacisk na 
konieczność priorytetowego traktowania 
stabilności wschodniego i południowego 
sąsiedztwa UE; przypomina, że wkłady z 
ENI na zobowiązania na rzecz Syrii i 
funduszu powierniczego UE dla Afryki nie 
mogą odbywać się kosztem podstawowych 
priorytetów ENI i wzywa do pełnego 
zrównoważenia tych dodatkowych 
zobowiązań zwiększeniem środków;

Or. en

Poprawka 25
Michal Šimečka

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. ponownie podkreśla znaczenie 
instrumentów wspierania demokracji i 
praw człowieka w polityce zagranicznej 
UE; kładzie nacisk na konieczność 
mocniejszego wspierania działań w 
zakresie zapobiegania konfliktom i 
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rozwiązywania ich oraz pomocy 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego działającym w obszarach 
praw człowieka, demokracji i 
praworządności; przypomina o dużej roli 
unijnych misji obserwacji wyborów;

Or. en

Poprawka 26
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, jak ważne jest 
utrzymanie wysokiego zaangażowania UE 
we wschodnim sąsiedztwie, przy 
jednoczesnym uwzględnianiu zobowiązań 
krajów partnerskich do reform; podkreśla, 
że w przypadku Mołdawii UE powinna 
wykorzystać sprzyjający impuls polityczny 
i zapewnić silne wsparcie finansowe, aby 
umożliwić przeprowadzenie niezbędnych 
reform demokratycznych, gospodarczych i 
społecznych;

Or. en

Poprawka 27
Isabel Santos

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. apeluje o zwiększenie wsparcia dla 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Wspierania Demokracji i Praw 
Człowieka; ponownie wyraża silne 
poparcie dla obrońców praw człowieka, 
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zwłaszcza tych najbardziej zagrożonych, 
co stanowi długoterminowy priorytet 
unijnej polityki zewnętrznej w zakresie 
praw człowieka; ponadto konieczne jest 
zwiększenie funduszy unijnych na misje 
obserwacji wyborów;

Or. en

Poprawka 28
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla konieczność zwiększenia 
finansowania dla regionalnego funduszu 
powierniczego Unii Europejskiej w 
odpowiedzi na kryzys w Syrii „Madad”, 
zwraca uwagę na wysiłki organizacji 
gromadzących dowody w Syrii i apeluje o 
nadanie absolutnego priorytetu 
zabezpieczeniu dowodów zbrodni 
wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości 
popełnionych przez wszystkie strony 
konfliktu;

Or. en

Poprawka 29
Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca się o wyższe środki 
finansowe z Europejskiego Instrumentu 
na rzecz Wspierania Demokracji i Praw 
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Człowieka w celu ochrony obrońców praw 
człowieka narażonych na 
niebezpieczeństwo , w tym przy pomocy 
mechanizmu na rzecz obrońców praw 
człowieka (ProtectDefenders.eu), a to z 
uwagi na nasilające się represje w wielu 
krajach;

Or. en

Poprawka 30
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązania podjęte w Brukseli na 
trzeciej konferencji „Wsparcie dla 
przyszłości Syrii i regionu” i podkreśla, że 
oprócz przyznanych 560 milionów EUR 
Unia musi zaangażować się w długotrwałe 
i konsekwentne wspieranie tego regionu;

Or. en

Poprawka 31
Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. przyjmuje do wiadomości 
zwiększenie funduszy przyznanych na 
biura kontaktowe PE i wzywa sekretarza 
generalnego PE do przedłożenia 
pisemnego sprawozdania na temat 
szczegółowej działalności biur 
kontaktowych PE i wartości dodanej, 
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którą wytwarzają w krajach, gdzie działają 
już delegatury UE, obejmującego również 
personel zatrudniony w tych biurach 
kontaktowych;

Or. en

Poprawka 32
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa do przywrócenia mandatu 
specjalnego przedstawiciela UE ds. 
południowego regionu Morza 
Śródziemnego, który zapewnia UE 
zaangażowanie UE w regionie i większą 
widoczność;

Or. en

Poprawka 33
Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. ubolewa nad niskim odsetkiem 
kobiet na stanowiskach kierowniczych 
wyższego i średniego szczebla w ESDZ 
(odpowiednio 25% i 13%); wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/ wysokiego 
przedstawiciela Unii do podjęcia 
pisemnego zobowiązania dotyczącego 
obecności kobiet na stanowiskach 
kierowniczych, w tym celu 50% 
reprezentacji kobiet na stanowiskach 
szefów delegacji do 2024 r.;
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Or. en

Poprawka 34
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla, jak ważne jest 
stopniowe kształtowanie wspólnej polityki 
obrony UE, a także wskazuje na potrzebę 
przeznaczenia dodatkowych środków na 
jej wdrożenie;

Or. en

Poprawka 35
Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. zwraca uwagę na skutki zmiany 
klimatu dla działań zewnętrznych UE; 
podkreśla konieczność adekwatnej reakcji 
na kryzys klimatyczny w postaci 
znacznego zwiększenia liczby funduszy 
poświęcanych na cele klimatyczne i 
dyplomację klimatyczną; 

Or. en

Poprawka 36
Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
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Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. apeluje o większe wsparcie UE na 
rzecz trwałości rozwiązania 
dwupaństwowego, Palestyńskiej Władzy 
Narodowej, społeczeństwa obywatelskiego 
w Izraelu i Palestynie oraz UNRWA; z 
zaniepokojeniem przyjmuje niedawne 
oskarżenia o nadużywanie władzy przez 
kierownictwo UNRWA i oczekuje pełnego 
i przejrzystego dochodzenia w tej sprawie; 
pozostaje zaniepokojony niszczeniem i 
konfiskowaniem finansowanej przez UE 
pomocy humanitarnej na Zachodnim 
Brzegu; ubolewa nad brakiem 
determinacji ze strony ESDZ i Komisji, co 
zostało podkreślone przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy, w uzyskiwaniu 
odszkodowań od władz Izraela, o co 
Parlament Europejski apelował w 
rezolucji z września 2018 r.;

Or. en

Poprawka 37
Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4f. uważa, że należy przeznaczyć 
więcej środków na cywilne zapobieganie 
konfliktom, mediacje i wysiłki na rzecz 
pojednania, zwłaszcza w południowym i 
wschodnim sąsiedztwie UE;

Or. en

Poprawka 38
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Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina swoje stanowisko, że 
finansowanie wydatków 
administracyjnych i operacyjnych 
Europejskiej Agencji Obrony oraz stałej 
współpracy strukturalnej z budżetu Unii 
jest jedyną opcją przewidzianą w 
traktatach.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 39
Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina swoje stanowisko, że 
finansowanie wydatków 
administracyjnych i operacyjnych 
Europejskiej Agencji Obrony oraz stałej 
współpracy strukturalnej z budżetu Unii 
jest jedyną opcją przewidzianą w 
traktatach.

skreśla się

Or. en

Poprawka 40
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka
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5. przypomina swoje stanowisko, że 
finansowanie wydatków 
administracyjnych i operacyjnych 
Europejskiej Agencji Obrony oraz stałej 
współpracy strukturalnej z budżetu Unii 
jest jedyną opcją przewidzianą w 
traktatach.

5. ponownie wyraża przekonanie, że 
finansowanie europejskich inicjatyw w 
obszarze bezpieczeństwa i obrony powinno 
być starannie koordynowane z państwami 
członkowskimi i NATO, z całościowym 
uwzględnieniem zmieniającego się 
scenariusza bezpieczeństwa w Europie i 
obecnych ograniczeń traktatowych.

Or. en

Poprawka 41
Charlie Weimers

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina swoje stanowisko, że 
finansowanie wydatków administracyjnych 
i operacyjnych Europejskiej Agencji 
Obrony oraz stałej współpracy 
strukturalnej z budżetu Unii jest jedyną 
opcją przewidzianą w traktatach.

5. nie zgadza się na finansowanie 
wydatków administracyjnych i 
operacyjnych Europejskiej Agencji Obrony 
oraz stałej współpracy strukturalnej z 
budżetu Unii; zwraca uwagę, że obrona 
stanowi wyłączną kompetencję krajową.

Or. en

Poprawka 42
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zdecydowanie opowiada się za 
koniecznością uwzględnienia w 
wydatkach pomocniczych na WPZiB 
bezpieczeństwa morskiego, ponieważ 
ponad 90 % światowego handlu odbywa 
się drogą morską, a wszelkie przeszkody 
niosą ze sobą bezpośrednie i pośrednie 
wyzwania w zakresie bezpieczeństwa dla 
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Europy; wzywa do dalszego 
zaangażowania UE w celu zapewnienia 
globalnej swobody żeglugi, ochrony 
głównych szlaków światowego handlu 
oraz bezpieczeństwa interesów 
finansowych UE.

Or. en

Poprawka 43
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Christophe Grudler, Bernard Guetta

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podtrzymuje silne poparcie dla 
Europejskiego program rozwoju 
przemysłu obronnego, który ma 
wspomagać konkurencyjność i 
innowacyjność unijnego przemysłu 
obronnego; ponownie stwierdza, że 
Europejski program rozwoju przemysłu 
obronnego przyczynia się do adekwatności 
europejskiej technologicznej i 
przemysłowej bazy obronnej zanim w 2021 
r. wprowadzony zostanie w pełni 
rozwinięty Europejski Fundusz Obronny.

Or. en

Poprawka 44
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje 255 mln 
EUR przewidziane na Europejski 
program rozwoju przemysłu obronnego i 
przypomina o istotnej roli, którą 
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Europejski Fundusz Obronny musi 
odgrywać w przyszłych budżetach, a 
zwłaszcza a kolejnych WRF.

Or. en

Poprawka 45
Luisa Porritt, Martin Horwood, Irina Von Wiese, Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę wspierania i 
ochrony społeczności LGBTI+ na całym 
świecie;  apeluje o przyznanie środków 
UE na pomoc społecznościom LGBTI+ w 
krajach, gdzie prawa jej członków są 
zagrożone.

Or. en

Poprawka 46
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. kładzie nacisk na wagę współpracy 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Obronnego i wzywa państwa członkowskie 
do intensywniejszego korzystania z tych 
możlwości finansowania.

Or. en

Poprawka 47
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. kładzie nacisk na 
odpowiedzialność UE we wspieraniu 
ochrony Arktyki; podkreśla znaczenie 
inwestowania w bardziej spójną politykę 
UE wobec Arktyki.

Or. en

Poprawka 48
Charlie Weimers

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża wdzięczność amerykańskim 
podatnikom za dotowanie budżetów na 
obronę państw członkowskich, które 
objęto zainicjowanym przez Stany 
Zjednoczone parasolem nuklearnym 
NATO.

Or. en

Poprawka 49
Vladimír Bilčík

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa do zwiększenia środków 
przeznaczonych na zwalczanie kampanii 
dezinformacyjnych, które zagrażają 
procesom demokratycznym w sąsiedztwie 
Unii.
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Or. en

Poprawka 50
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. aby uzyskać precyzyjny obraz 
wdrażania układów o stowarzyszeniu oraz 
zbliżania się do unijnego dorobku 
prawnego w krajach przystępujących oraz 
krajach stowarzyszonych z Partnerstwa 
Wschodniego, ESDZ powinna przewidzieć 
wyznaczenie lokalnego agenta do 
parlamentu krajowego, który będzie 
odpowiadał za monitorowanie wydarzeń; 
dzięki temu UE byłaby informowana o 
istotnych politycznie wydarzeniach w 
parlamentach tych krajów przy 
stosunkowo niewielkiej inwestycji z 
budżetu.

Or. en

Poprawka 51
Luisa Porritt, Martin Horwood, Irina Von Wiese, Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla pilną potrzebę 
zwalczania przemocy seksualnej i 
przemocy ze względu na płeć przez zajęcie 
się kwestią powszechnego i systemowego 
wykorzystywania tego typu przemocy jako 
narzędzia walki wojennej; apeluje o 
wykorzystanie funduszy UE na wspieranie 
praw kobiet do dostępu do bezpiecznej i 
legalnej aborcji na całym świecie.
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Or. en

Poprawka 52
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zwraca uwagę na fakt, że 
nieprzewidziane kryzysy wymagają 
elastyczności i pola manewru w budżecie i 
w związku z tym przypomina o 
konieczności bycia przygotowanym i 
zdolnym do szybkiego i skutecznego 
działania, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Or. en

Poprawka 53
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa do zwiększenia środków na 
projekty wspierania uchodźców z 
Wenezueli, którzy uciekli do sąsiednich 
krajów, w tym na unijne terytoria na 
Karaibach.

Or. en

Poprawka 54
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. wspiera wzmocnioną i bardziej 
prominentną rolę UE w misji 
obserwacyjnej w Gruzji w świetle rosnącej 
wrogości Rosji wobec Gruzji, która 
pogarsza istniejące napięcia.

Or. en

Poprawka 55
Anna Fotyga

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. uważa, że Europejski Trybunał 
Obrachunkowy powinien nadzorować 
środki dla UNRWA w świetle 
ujawnionego wewnętrznego sprawozdania 
ONZ dotyczącego kwestii etycznych, w 
którym zwrócono uwagę na poważne 
błędy w zarządzaniu i nadużycia władzy 
na najwyższych szczeblach UNRWA, w 
tym ze strony jej komisarza generalnego; 
wszelkie cięcia nie powinny mieć wpływu 
na udzielanie pomocy i świadczenie usług 
na rzecz osób potrzebujących, lecz 
sprzyjać większej efektywności budżetowej 
i umożliwią zwiększenie międzynarodowej 
odpowiedzialności za finansowanie.

Or. en

Poprawka 56
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5c. podkreśla pilną potrzebę 
zwalczania przemocy seksualnej i 
przemocy ze względu na płeć przez zajęcie 
się kwestią powszechnego i 
systematycznego wykorzystywania takiej 
przemocy jako narzędzia walki wojennej; 
apeluje o wykorzystanie funduszy UE na 
pomoc ofiarom przemocy ze względu na 
płeć.

Or. en

Poprawka 57
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. zauważa niewielkie zwiększenie 
środków na Europejski Instrument na 
rzecz Demokracji i Praw Człowieka i 
podkreśla między innymi dużą rolę 
wzmacniania unijnych misji obserwacji 
wyborów.

Or. en

Poprawka 58
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. podkreśla dużą rolę misji 
obserwacji wyborów we wzmacnianiu 
instytucji demokratycznych i budowaniu 
zaufania publicznego w procesach 
wyborczych. Wspierają one tym samym 
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stabilność i wzmacniają inne cele polityki 
zagranicznej, w tym budowanie pokoju.

Or. en

Poprawka 59
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. przypomina, że niniejszy projekt 
budżetu bazuje na budżecie z pełnymi 
składkami Zjednoczonego Królestwa przez 
cały 2020 r.;

Or. en

Poprawka 60
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Projekt opinii
Ustęp 5 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5f. przypomina, że kraje w 
południowym sąsiedztwie borykają się w 
olbrzymimi napięciami wskutek 
burzliwego rozwoju wydarzeń w tym 
regionie, takich jak konflikt w Syrii i 
Libii, wzrost ekstremizmu oraz związane z 
nim ruchy uchodźcze i migracyjne; jest 
zdania, że intensyfikacja wysiłków i 
zwiększenie funduszy na środki budowy 
zaufania mogą być sposobem radzenia 
sobie z istniejącymi problemami.

Or. en
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Poprawka 61
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Projekt opinii
Ustęp 5 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5g. przypomina też, że w związku z 
pogarszającym się stanem bezpieczeństwa 
na wschodnich graniach UE istotne jest 
dalsze budowanie zaufania ze wschodnimi 
partnerami oraz zapewnianie 
wystarczających środków na wspieranie 
budowania stabilności i demokracji w tym 
regionie, co dotyczy zwłaszcza Ukrainy 
oraz nieustającego konfliktu we 
wschodniej Ukrainie.

Or. en

Poprawka 62
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Projekt opinii
Ustęp 5 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5h. podkreśla, że w świecie pełnym 
rosnących i nowych wyzwań ESDZ jest w 
stanie odgrywać swoją rolę i spełniać 
zobowiązania mandatowe tylko, jeśli 
zagwarantuje się jej odpowiednie 
fundusze i personel; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje wnioski ESDZ o 
utworzenie nowych stanowisk, zwłaszcza 
w obszarze komunikacji strategicznej i 
WPBiO.

Or. en


