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Poprawka 1
Charlie Weimers

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że rok budżetowy 2021 
jest pierwszym w wieloletnich ramach 
finansowych (WRF) na lata 2021–2027; 
zauważa ponadto, że większość wydatków 
na działania zewnętrzne dotyczy 
Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej 
(ISWMR), w sprawie którego nadal trwają 
międzyinstytucjonalne negocjacje 
ustawodawcze;

1. zauważa, że rok budżetowy 2021 
jest pierwszym w wieloletnich ramach 
finansowych (WRF) na lata 2021–2027; 
zauważa ponadto alarmujący wzrost 
wysokości składek wielu państw 
członkowskich do unijnego budżetu po 
wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z 
UE; zwraca uwagę na całkowity brak 
poszanowania norm prawnych przez Radę 
Europejską, czego przykładem jest 
program pożyczek na dotacje, który 
narusza art. 311 TFUE i godzi w status 
Europy jako bastionu praworządności na 
świecie; 

Or. en

Poprawka 2
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że rok budżetowy 2021 
jest pierwszym w wieloletnich ramach 
finansowych (WRF) na lata 2021–2027; 
zauważa ponadto, że większość wydatków 
na działania zewnętrzne dotyczy 
Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej 
(ISWMR), w sprawie którego nadal trwają 
międzyinstytucjonalne negocjacje 
ustawodawcze;

1. zauważa, że rok budżetowy 2021 
jest pierwszym w wieloletnich ramach 
finansowych (WRF) na lata 2021–2027; 
zauważa ponadto, że większość wydatków 
na działania zewnętrzne dotyczy 
Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej 
(ISWMR), w sprawie którego nadal trwają 
międzyinstytucjonalne negocjacje 
ustawodawcze; wzywa, aby te negocjacje 
niezwłocznie zakończyły się 
porozumieniem;

Or. es
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Poprawka 3
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, Nacho 
Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ubolewa, że zaproponowana przez 
Komisję nowa nomenklatura dotycząca 
działań zewnętrznych jest znacznie mniej 
szczegółowa niż poprzednia, co zmniejsza 
przejrzystość i kontrolę oraz ogranicza 
zdolność władz budżetowych do 
dokonywania wyborów budżetowych 
odzwierciedlających priorytety polityczne; 
podkreśla w związku z tym, że potrzebna 
jest bardziej zróżnicowana struktura 
budżetu, obejmująca specjalne pozycje dla 
najważniejszych beneficjentów i 
subregionów;

2. ubolewa, że zaproponowana przez 
Komisję nowa nomenklatura dotycząca 
działań zewnętrznych jest znacznie mniej 
szczegółowa niż poprzednia, co zmniejsza 
przejrzystość, przewidywalność, 
rozliczalność i kontrolę oraz ogranicza 
zdolność władz budżetowych do 
dokonywania wyborów budżetowych 
odzwierciedlających priorytety polityczne; 
podkreśla w związku z tym, że potrzebna 
jest bardziej zróżnicowana struktura 
budżetu, obejmująca specjalne pozycje dla 
najważniejszych beneficjentów i 
subregionów; zauważa, że Komisja Spraw 
Zagranicznych i Komisja Rozwoju 
zaproponowały zmienioną nomenklaturę 
dostosowaną do nowych instrumentów, 
która wprowadza jednak wyższy poziom 
szczegółowości w wyniku utworzenia 
nowych linii budżetowych w ramach 
bardzo szerokich linii geograficznych i 
tematycznych zaproponowanych przez 
Komisję; podkreśla, że w obu komisjach 
zmieniona nomenklatura ma silne 
poparcie;

Or. en

Poprawka 4
Peter van Dalen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka
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2. ubolewa, że zaproponowana przez 
Komisję nowa nomenklatura dotycząca 
działań zewnętrznych jest znacznie mniej 
szczegółowa niż poprzednia, co zmniejsza 
przejrzystość i kontrolę oraz ogranicza 
zdolność władz budżetowych do 
dokonywania wyborów budżetowych 
odzwierciedlających priorytety polityczne; 
podkreśla w związku z tym, że potrzebna 
jest bardziej zróżnicowana struktura 
budżetu, obejmująca specjalne pozycje dla 
najważniejszych beneficjentów i 
subregionów;

2. ubolewa, że zaproponowana przez 
Komisję nowa nomenklatura dotycząca 
działań zewnętrznych jest znacznie mniej 
szczegółowa niż poprzednia, co zmniejsza 
przejrzystość i kontrolę oraz ogranicza 
zdolność władz budżetowych do 
dokonywania wyborów budżetowych 
odzwierciedlających priorytety polityczne; 
podkreśla w związku z tym, że potrzebna 
jest bardziej zróżnicowana struktura 
budżetu, obejmująca specjalne pozycje dla 
najważniejszych beneficjentów i 
subregionów, aby budżet był bardziej 
przejrzysty i zrozumiały, na przykład pod 
względem wysokości środków przyznanych 
Turcji oraz zwiększenia wydatków na 
specjalnego przedstawiciela Unii 
Europejskiej, szczególnie ds. wolności 
religii i personelu; podkreśla konieczność 
zapewnienia większej przejrzystości 
budżetu;

Or. en

Poprawka 5
Emmanouil Fragkos, Hermann Tertsch

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do 
zaproponowania strategicznych 
wytycznych w sprawie wzmocnienia stałej 
zorganizowanej współpracy, która pozwoli 
stawić czoła nowym zagrożeniom we 
wschodnim regionie Morza 
Śródziemnego;

Or. en

Poprawka 6
Sunčana Glavak
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Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że Parlament 
Europejski jest drugim organem władzy 
budżetowej i że wykonanie budżetu zależy 
w dużym stopniu od zdolności pod 
względem monitorowania wydatków;

Or. hr

Poprawka 7
Charlie Weimers

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odrzuca poważne cięcia dotyczące 
działu 6 ujęte w porozumieniu Rady 
Europejskiej w sprawie WRF z 21 lipca 
2020 r., w wyniku których ISWMR 
znalazłby się na poziomie niższym niż 
poprzednie instrumenty w bieżącym 
okresie programowania finansowego;

3. przyjmuje z zadowoleniem 
wszystkie rzeczywiste cięcia w WRF;

Or. en

Poprawka 8
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Harald Vilimsky

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odrzuca poważne cięcia dotyczące 
działu 6 ujęte w porozumieniu Rady 
Europejskiej w sprawie WRF z 21 lipca 
2020 r., w wyniku których ISWMR 
znalazłby się na poziomie niższym niż 
poprzednie instrumenty w bieżącym 

3. przyjmuje do wiadomości poważne 
cięcia dotyczące działu 6 ujęte w 
porozumieniu Rady Europejskiej 
w sprawie WRF z 21 lipca 2020 r., w 
wyniku których ISWMR znalazłby się na 
poziomie niższym niż poprzednie 



AM\1213867PL.docx 7/35 PE657.458v01-00

PL

okresie programowania finansowego; instrumenty w bieżącym okresie 
programowania finansowego;

Or. en

Poprawka 9
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odrzuca poważne cięcia dotyczące 
działu 6 ujęte w porozumieniu Rady 
Europejskiej w sprawie WRF z 21 lipca 
2020 r., w wyniku których ISWMR 
znalazłby się na poziomie niższym niż 
poprzednie instrumenty w bieżącym 
okresie programowania finansowego;

3. przyjmuje do wiadomości poważne 
cięcia dotyczące działu 6 ujęte w 
porozumieniu Rady Europejskiej 
w sprawie WRF z 21 lipca 2020 r., w 
wyniku których ISWMR znalazłby się na 
poziomie niższym niż poprzednie 
instrumenty w bieżącym okresie 
programowania finansowego;

Or. fr

Poprawka 10
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, Nacho 
Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odrzuca poważne cięcia dotyczące 
działu 6 ujęte w porozumieniu Rady 
Europejskiej w sprawie WRF z 21 lipca 
2020 r., w wyniku których ISWMR 
znalazłby się na poziomie niższym niż 
poprzednie instrumenty w bieżącym 
okresie programowania finansowego;

3. odrzuca poważne cięcia dotyczące 
działu 6 ujęte w porozumieniu Rady 
Europejskiej w sprawie WRF z 21 lipca 
2020 r., w wyniku których ISWMR 
znalazłby się na poziomie niższym niż 
poprzednie instrumenty w bieżącym 
okresie programowania finansowego w 
momencie, gdy przywództwo UE jest 
potrzebne bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej; ubolewa nad decyzją Rady 
Europejskiej o odrzuceniu zewnętrznego 
filaru Next Generation EU, mianowicie 



PE657.458v01-00 8/35 AM\1213867PL.docx

PL

proponowanego przez Komisję zasilenia 
ISWMR kwotą w wysokości 10,5 mld 
EUR; wzywa do znaczącego wzmocnienia 
ISWMR jako jednego ze sztandarowych 
programów UE;

Or. en

Poprawka 11
Radosław Sikorski

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odrzuca poważne cięcia dotyczące 
działu 6 ujęte w porozumieniu Rady 
Europejskiej w sprawie WRF z 21 lipca 
2020 r., w wyniku których ISWMR 
znalazłby się na poziomie niższym niż 
poprzednie instrumenty w bieżącym 
okresie programowania finansowego;

3. odrzuca poważne cięcia dotyczące 
działu 5, szczególnie w odniesieniu do 
mobilności wojskowej, jak również działu 
6 ujęte w porozumieniu Rady Europejskiej 
w sprawie WRF z 21 lipca 2020 r., w 
wyniku których ISWMR znalazłby się na 
poziomie niższym niż poprzednie 
instrumenty w bieżącym okresie 
programowania finansowego;

Or. en

Poprawka 12
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Harald Vilimsky

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o zwiększenie poziomów 
finansowania dla wszystkich programów 
geograficznych i tematycznych w ramach 
ISWMR zgodnie ze swoim stanowiskiem 
w tej kwestii w pierwszym czytaniu; 
przypomina swoje stanowisko, zgodnie z 
którym należy wzmocnić programy 
tematyczne w ramach ISWMR, w tym te 
dotyczące praw człowieka i demokracji 

skreśla się
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oraz unijnych misji obserwacji wyborów, 
aby umożliwić Unii utrzymanie silnej 
pozycji w tych priorytetowych obszarach;

Or. en

Poprawka 13
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o zwiększenie poziomów 
finansowania dla wszystkich programów 
geograficznych i tematycznych w ramach 
ISWMR zgodnie ze swoim stanowiskiem 
w tej kwestii w pierwszym czytaniu; 
przypomina swoje stanowisko, zgodnie z 
którym należy wzmocnić programy 
tematyczne w ramach ISWMR, w tym te 
dotyczące praw człowieka i demokracji 
oraz unijnych misji obserwacji wyborów, 
aby umożliwić Unii utrzymanie silnej 
pozycji w tych priorytetowych obszarach;

4. apeluje o znaczące zmniejszenie 
poziomów finansowania dla wszystkich 
programów geograficznych i tematycznych 
w ramach ISWMR;

Or. fr

Poprawka 14
Charlie Weimers

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o zwiększenie poziomów 
finansowania dla wszystkich programów 
geograficznych i tematycznych w ramach 
ISWMR zgodnie ze swoim stanowiskiem 
w tej kwestii w pierwszym czytaniu; 
przypomina swoje stanowisko, zgodnie z 
którym należy wzmocnić programy 
tematyczne w ramach ISWMR, w tym te 

4. apeluje o zmniejszenie poziomów 
finansowania we wszystkich dziedzinach, 
w tym dla programów geograficznych i 
tematycznych w ramach ISWMR;
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dotyczące praw człowieka i demokracji 
oraz unijnych misji obserwacji wyborów, 
aby umożliwić Unii utrzymanie silnej 
pozycji w tych priorytetowych obszarach;

Or. en

Poprawka 15
Angel Dzhambazki

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o zwiększenie poziomów 
finansowania dla wszystkich programów 
geograficznych i tematycznych w ramach 
ISWMR zgodnie ze swoim stanowiskiem 
w tej kwestii w pierwszym czytaniu; 
przypomina swoje stanowisko, zgodnie z 
którym należy wzmocnić programy 
tematyczne w ramach ISWMR, w tym te 
dotyczące praw człowieka i demokracji 
oraz unijnych misji obserwacji wyborów, 
aby umożliwić Unii utrzymanie silnej 
pozycji w tych priorytetowych obszarach;

4. apeluje o utrzymanie poziomów 
finansowania dla wszystkich programów 
geograficznych i tematycznych w ramach 
ISWMR zgodnie ze swoim stanowiskiem 
w tej kwestii w pierwszym czytaniu; 
przypomina swoje stanowisko, zgodnie z 
którym programy tematyczne w ramach 
ISWMR, w tym te dotyczące praw 
człowieka i demokracji oraz unijnych misji 
obserwacji wyborów, umożliwiają Unii 
utrzymanie silnej pozycji w tych 
priorytetowych obszarach;

Or. bg

Poprawka 16
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o zwiększenie poziomów 
finansowania dla wszystkich programów 
geograficznych i tematycznych w ramach 
ISWMR zgodnie ze swoim stanowiskiem 
w tej kwestii w pierwszym czytaniu; 
przypomina swoje stanowisko, zgodnie z 
którym należy wzmocnić programy 

4. apeluje o zwiększenie poziomów 
finansowania dla wszystkich programów 
geograficznych i tematycznych w ramach 
ISWMR zgodnie ze swoim stanowiskiem 
w tej kwestii w pierwszym czytaniu; 
przypomina swoje stanowisko, zgodnie z 
którym należy wzmocnić programy 
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tematyczne w ramach ISWMR, w tym te 
dotyczące praw człowieka i demokracji 
oraz unijnych misji obserwacji wyborów, 
aby umożliwić Unii utrzymanie silnej 
pozycji w tych priorytetowych obszarach;

tematyczne w ramach ISWMR, aby 
umożliwić Unii utrzymanie silnej pozycji 
w tych priorytetowych obszarach; wzywa w 
szczególności do ustalenia ambitniejszego 
budżetu w zakresie komponentów tego 
instrumentu dotyczących praw człowieka, 
aby móc zmierzyć się z rosnącymi 
wyzwaniami w dziedzinie praw człowieka 
na świecie, poddanych bezprecedensowej 
presji pogłębionej kryzysem związanym z 
COVID-19;

Or. en

Poprawka 17
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, Nacho 
Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o zwiększenie poziomów 
finansowania dla wszystkich programów 
geograficznych i tematycznych w ramach 
ISWMR zgodnie ze swoim stanowiskiem 
w tej kwestii w pierwszym czytaniu; 
przypomina swoje stanowisko, zgodnie z 
którym należy wzmocnić programy 
tematyczne w ramach ISWMR, w tym te 
dotyczące praw człowieka i demokracji 
oraz unijnych misji obserwacji wyborów, 
aby umożliwić Unii utrzymanie silnej 
pozycji w tych priorytetowych obszarach;

4. apeluje o zwiększenie poziomów 
finansowania dla wszystkich programów 
geograficznych i tematycznych w ramach 
ISWMR zgodnie ze swoim stanowiskiem 
w tej kwestii w pierwszym czytaniu; 
przypomina swoje stanowisko, zgodnie z 
którym należy wzmocnić programy 
tematyczne w ramach ISWMR, w tym te 
dotyczące praw człowieka i demokracji 
oraz unijnych misji obserwacji wyborów, 
aby umożliwić Unii utrzymanie silnej 
pozycji w tych priorytetowych obszarach; 
podkreśla, że stanowisko dotyczące 
środków przydzielonych ISWMR jest w 
pełni zgodne z kwotami ujętymi w 
stanowisku Parlamentu w kwestii ISWMR 
w pierwszym czytaniu;

Or. en

Poprawka 18
Ernest Urtasun
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o zwiększenie poziomów 
finansowania dla wszystkich programów 
geograficznych i tematycznych w ramach 
ISWMR zgodnie ze swoim stanowiskiem 
w tej kwestii w pierwszym czytaniu; 
przypomina swoje stanowisko, zgodnie z 
którym należy wzmocnić programy 
tematyczne w ramach ISWMR, w tym te 
dotyczące praw człowieka i demokracji 
oraz unijnych misji obserwacji wyborów, 
aby umożliwić Unii utrzymanie silnej 
pozycji w tych priorytetowych obszarach;

4. apeluje o zwiększenie poziomów 
finansowania dla wszystkich programów 
geograficznych i tematycznych w ramach 
ISWMR zgodnie ze swoim stanowiskiem 
w tej kwestii w pierwszym czytaniu; 
przypomina swoje stanowisko, zgodnie z 
którym należy wzmocnić programy 
tematyczne w ramach ISWMR, w tym te 
dotyczące praw człowieka i demokracji, 
współpracy w dziedzinie środowiska oraz 
unijnych misji obserwacji wyborów, aby 
umożliwić Unii utrzymanie silnej pozycji 
w tych priorytetowych obszarach;

Or. en

Poprawka 19
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, Nacho 
Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. odrzuca wprowadzenie linii 
budżetowej „rezerwy na nowe wyzwania i 
priorytety” bez podania konkretnych 
informacji na temat przeznaczenia 
zapewnionych przez Komisję środków 
przydzielonych dla tej linii; zwraca uwagę, 
że taki czek in blanco jest niezgodny z 
zasadami przejrzystości i demokratycznej 
rozliczalności oraz podważa prerogatywy 
władzy budżetowej;

Or. en
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Poprawka 20
Peter van Dalen

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa do zwiększenia środków na 
wszelkiego rodzaju unijne działania na 
rzecz praw człowieka, na przykład na 
specjalnego przedstawiciela UE ds. 
wolności religii lub przekonań, na 
działania zwalczające antysemityzm oraz 
na rzecz innych grup społecznych na 
całym świecie poddawanych presji lub 
dyskryminacji;

Or. en

Poprawka 21
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa do zwiększenia środków na 
misje obserwacji wyborów oraz podkreśla 
ich zasadniczą rolę jako silnego czynnika 
zniechęcającego do oszustw wyborczych i 
przemocy, który przyczynia się również do 
poprawy standardów przyszłych wyborów, 
szerzenia pokoju i rozwoju oraz 
wspierania demokracji;

Or. en

Poprawka 22
Radosław Sikorski

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa do stabilnego i stałego 
finansowania strategicznych działań 
komunikacyjnych w celu przeciwdziałania 
kampaniom dezinformacyjnym, 
propagandzie i obcym wpływom, w 
szczególności sztandarowego projektu 
Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych – grupy zadaniowej East 
StratCom – EU vs. Disinfo;

Or. en

Poprawka 23
Peter van Dalen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że należy zwiększyć 
finansowanie dla krajów Bałkanów 
Zachodnich oraz krajów wschodniego i 
południowego sąsiedztwa w celu 
wspierania reform politycznych i 
gospodarczych, z naciskiem na 
najbardziej zaangażowanych partnerów, 
zgodnie z zasadą „więcej za więcej, mniej 
za mniej”;

skreśla się

Or. en

Poprawka 24
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że należy zwiększyć 
finansowanie dla krajów Bałkanów 
Zachodnich oraz krajów wschodniego i 

5. wzywa do zakończenia procesu 
przystąpienia do UE krajów Bałkanów 
Zachodnich, a tym samym do likwidacji 
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południowego sąsiedztwa w celu 
wspierania reform politycznych i 
gospodarczych, z naciskiem na 
najbardziej zaangażowanych partnerów, 
zgodnie z zasadą „więcej za więcej, mniej 
za mniej”;

instrumentu IPA III; domaga się 
natychmiastowego zaprzestania 
wszelkiego unijnego finansowania na 
rzecz Turcji, przy czym dotyczy to zarówno 
środków przekazywanych w ramach 
umowy w sprawie migrantów z 2016 r., 
jak i środków otrzymywanych w ramach 
IPA III;

Or. fr

Poprawka 25
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Harald Vilimsky

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że należy zwiększyć 
finansowanie dla krajów Bałkanów 
Zachodnich oraz krajów wschodniego i 
południowego sąsiedztwa w celu 
wspierania reform politycznych i 
gospodarczych, z naciskiem na najbardziej 
zaangażowanych partnerów, zgodnie 
z zasadą „więcej za więcej, mniej za 
mniej”;

5. rozważa finansowanie dla krajów 
Bałkanów Zachodnich oraz krajów 
wschodniego i południowego sąsiedztwa w 
celu wspierania reform politycznych i 
gospodarczych, z naciskiem na najbardziej 
zaangażowanych partnerów, zgodnie 
z zasadą „więcej za więcej, mniej za 
mniej”;

Or. en

Poprawka 26
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że należy zwiększyć 
finansowanie dla krajów Bałkanów 
Zachodnich oraz krajów wschodniego i 
południowego sąsiedztwa w celu 
wspierania reform politycznych i 
gospodarczych, z naciskiem na najbardziej 

5. zwraca uwagę na liczne wyzwania 
i sytuację braku stabilności w regionie 
objętym europejską polityką sąsiedztwa; 
stanowczo wzywa do zwiększenia 
finansowania dla krajów wschodniego i 
południowego sąsiedztwa w celu 
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zaangażowanych partnerów, zgodnie 
z zasadą „więcej za więcej, mniej za 
mniej”;

wspierania reform politycznych i 
gospodarczych oraz przemian 
demokratycznych, z naciskiem na 
najbardziej zaangażowanych partnerów, 
zgodnie z zasadą „więcej za więcej, mniej 
za mniej”;

Or. en

Poprawka 27
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że należy zwiększyć 
finansowanie dla krajów Bałkanów 
Zachodnich oraz krajów wschodniego i 
południowego sąsiedztwa w celu 
wspierania reform politycznych i 
gospodarczych, z naciskiem na najbardziej 
zaangażowanych partnerów, zgodnie 
z zasadą „więcej za więcej, mniej za 
mniej”;

5. podkreśla, że należy zwiększyć 
finansowanie dla krajów Bałkanów 
Zachodnich oraz krajów wschodniego i 
południowego sąsiedztwa w celu 
wspierania reform politycznych i 
gospodarczych, z naciskiem na najbardziej 
zaangażowanych partnerów, zgodnie 
z zasadą „więcej za więcej”;

Or. es

Poprawka 28
Emmanouil Fragkos, Hermann Tertsch

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że należy zwiększyć 
finansowanie dla krajów Bałkanów 
Zachodnich oraz krajów wschodniego i 
południowego sąsiedztwa w celu 
wspierania reform politycznych i 
gospodarczych, z naciskiem na najbardziej 
zaangażowanych partnerów, zgodnie 
z zasadą „więcej za więcej, mniej za 

5. podkreśla, że należy zwiększyć 
finansowanie dla krajów Bałkanów 
Zachodnich oraz krajów wschodniego i 
południowego sąsiedztwa w celu 
wspierania reform politycznych i 
gospodarczych, z naciskiem na najbardziej 
zaangażowanych partnerów, zgodnie 
z zasadą „więcej za więcej, mniej za 
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mniej”; mniej”, a zwłaszcza partnerów, którzy 
wdrażają prawo międzynarodowe i 
aktywnie go bronią;

Or. en

Poprawka 29
Robert Biedroń

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje unijne 
wsparcie finansowe w kwocie ponad 980 
mln EUR dla Partnerstwa Wschodniego w 
trakcie pandemii COVID-19, 
przeznaczone na zaspokojenie 
najpilniejszych potrzeb w sektorze opieki 
zdrowotnej; odnotowuje również specjalny 
pakiet COVID-19 dla Białorusi, 
opiewający na kwotę ponad 60 mln EUR; 
wzywa jednak Komisję do zapewnienia 
większego finansowania 
ukierunkowanego na wsparcie 
społeczeństwa obywatelskiego na 
Białorusi, obrońców praw człowieka, 
niezależnych organizacji i niezależnych 
mediów, przy jednoczesnym zamrożeniu 
transferów unijnych środków 
finansowych dla obecnego rządu 
Białorusi;

Or. en

Poprawka 30
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, Nacho 
Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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5a. uważa, że istotne jest dalsze 
budowanie zaufania z krajami 
Partnerstwa Wschodniego, szczególnie z 
państwami stowarzyszonymi; podkreśla 
znaczenie promowania praw 
podstawowych, demokracji i rządów 
prawa; w związku z tym apeluje, aby 
wsparcie dla Azerbejdżanu i Białorusi 
ograniczało się do wspierania 
społeczeństwa obywatelskiego i 
podmiotów niepaństwowych, a także 
kontaktów międzyludzkich;

Or. en

Poprawka 31
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina o konieczności 
zwrócenia większej uwagi na kraje 
południowego sąsiedztwa i przeznaczenia 
dla nich większych środków finansowych; 
ubolewa nad tym, że pomimo upływu 25 
lat od uruchomienia tzw. procesu 
barcelońskiego nadal nie udało się 
stworzyć przestrzeni wspólnego dobrobytu, 
stabilności i wolności z państwami Afryki 
Północnej położonymi nad Morzem 
Śródziemnym;

Or. es

Poprawka 32
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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5a. zwraca uwagę na znaczenie 
procesu akcesyjnego krajów Bałkanów 
Zachodnich; wzywa do zwiększenia 
środków na ten cel, aby utrzymać unijne 
zaangażowanie w tym regionie, 
szczególnie w obliczu pandemii COVID-
19 i jej skutków gospodarczych;

Or. en

Poprawka 33
Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie stopniowego 
kształtowania wspólnej unijnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony oraz potrzebę 
przeznaczenia dodatkowych środków na 
jej wdrażanie; wskazuje na potrzebę 
zwiększenia budżetu Europejskiego 
Funduszu Obronnego;

Or. en

Poprawka 34
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. apeluje o dodatkowy nadzór nad 
wydatkami na pomoc międzynarodową i 
rozwojową w świetle rozwoju sytuacji na 
świecie, z uwzględnieniem przestrzegania 
praworządności i wzmacniania procesów 
demokratycznych w poszczególnych 
państwach Europy i świata;

Or. hr
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Poprawka 35
Assita Kanko

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wskazuje, że potrzebne są większe 
środki finansowe na działania na rzecz 
rozwoju i bezpieczeństwa państw regionu 
Sahelu, wobec faktu, iż zwolennicy 
dżihadu zyskują wpływy w tym regionie, 
zagrażając również państwom 
nadbrzeżnym Afryki Zachodniej;

Or. en

Poprawka 36
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, Nacho 
Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. przypomina o wyzwaniach, przed 
którymi stają państwa Sąsiedztwa 
Południowego, szczególnie w obliczu 
niepokojącego rozwoju sytuacji w 
regionie, w tym między innymi pandemii 
COVID-19 oraz kwestii bezpieczeństwa; 
wyraża opinię, że należy przewidzieć 
zwiększenie finansowania, zwłaszcza po 
dramatycznych wydarzeniach w Libanie;

Or. en

Poprawka 37
Urmas Paet

Projekt opinii
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Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że pilnie potrzebne jest 
wsparcie finansowe dla społeczeństwa 
obywatelskiego i organizacji 
pozarządowych na Białorusi;

Or. en

Poprawka 38
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, Nacho 
Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. proponuje utworzenie specjalnej 
linii budżetowej na „wspieranie procesu 
politycznego w Libii”, aby wspierać 
pokojowe rozwiązanie konfliktu 
libijskiego;

Or. en

Poprawka 39
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, Nacho 
Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. wzywa do zwiększenia pomocy 
finansowej dla Organizacji Narodów 
Zjednoczonych do spraw Pomocy 
Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim 
Wschodzie (UNRWA) w uznaniu dla 
zasadniczej roli UNRWA jako jedynego 
dostawcy podstawowych usług dla 
milionów uchodźców palestyńskich, a 
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także jako inwestycji w bezpieczeństwo, 
stabilność i rozwój tego regionu;

Or. en

Poprawka 40
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
finansowanie w ramach Instrumentu 
Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) jest 
ukierunkowane na tzw. kwestie 
podstawowe, w szczególności demokrację, 
państwo prawa, poszanowanie praw 
człowieka i praw podstawowych, dobre 
rządy i społeczeństwo obywatelskie, a 
także kontakty międzyludzkie.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 41
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Harald Vilimsky

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
finansowanie w ramach Instrumentu 
Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) jest 
ukierunkowane na tzw. kwestie 
podstawowe, w szczególności demokrację, 
państwo prawa, poszanowanie praw 
człowieka i praw podstawowych, dobre 
rządy i społeczeństwo obywatelskie, a 
także kontakty międzyludzkie.

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
finansowanie w ramach Instrumentu 
Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) jest 
ukierunkowane na tzw. kwestie 
podstawowe, w szczególności demokrację, 
państwo prawa, poszanowanie praw 
człowieka i praw podstawowych, dobre 
rządy i społeczeństwo obywatelskie, a 
także kontakty międzyludzkie; wzywa do 
zakończenia wszelkiego finansowania dla 
Turcji w ramach procesu 
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przedakcesyjnego;

Or. en

Poprawka 42
Charlie Weimers

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
finansowanie w ramach Instrumentu 
Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) jest 
ukierunkowane na tzw. kwestie 
podstawowe, w szczególności demokrację, 
państwo prawa, poszanowanie praw 
człowieka i praw podstawowych, dobre 
rządy i społeczeństwo obywatelskie, a 
także kontakty międzyludzkie.

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
finansowanie w ramach Instrumentu 
Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) jest 
ukierunkowane na tzw. kwestie 
podstawowe, w szczególności demokrację, 
państwo prawa, poszanowanie praw 
człowieka i praw podstawowych, dobre 
rządy i społeczeństwo obywatelskie, a 
także kontakty międzyludzkie; powtarza, 
że żadnych środków finansowych IPA nie 
należy udostępniać Turcji;

Or. en

Poprawka 43
Assita Kanko

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
finansowanie w ramach Instrumentu 
Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) jest 
ukierunkowane na tzw. kwestie 
podstawowe, w szczególności demokrację, 
państwo prawa, poszanowanie praw 
człowieka i praw podstawowych, dobre 
rządy i społeczeństwo obywatelskie, a 
także kontakty międzyludzkie.

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
finansowanie w ramach Instrumentu 
Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) jest 
ukierunkowane na tzw. kwestie 
podstawowe, w szczególności demokrację, 
państwo prawa, poszanowanie praw 
człowieka i praw podstawowych, dobre 
rządy i społeczeństwo obywatelskie, a 
także kontakty międzyludzkie, oraz wzywa 
do ponownego rozważenia przyszłej 
pomocy przedakcesyjnej dla Turcji ze 
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względu na fakt, że kraj ten nie podejmuje 
reform, wycofuje się z zobowiązań i 
odgrywa negatywną rolę w kwestiach 
stabilności i bezpieczeństwa w regionie 
Morza Śródziemnego;

Or. en

Poprawka 44
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
finansowanie w ramach Instrumentu 
Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) jest 
ukierunkowane na tzw. kwestie 
podstawowe, w szczególności demokrację, 
państwo prawa, poszanowanie praw 
człowieka i praw podstawowych, dobre 
rządy i społeczeństwo obywatelskie, a 
także kontakty międzyludzkie.

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
finansowanie w ramach Instrumentu 
Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) jest 
ukierunkowane na tzw. kwestie 
podstawowe, w szczególności demokrację, 
państwo prawa, poszanowanie praw 
człowieka i praw podstawowych, dobre 
rządy i społeczeństwo obywatelskie, a 
także kontakty międzyludzkie; wyraża 
zdecydowane przekonanie, że Turcja 
oddala się od poszanowania wartości UE i 
wypełnienia kryteriów kopenhaskich, co 
powinno skutkować znacznym obniżeniem 
przydziałów dla Turcji z IPA;

Or. en

Poprawka 45
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, Nacho 
Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wskazuje, że zmieniona 
nomenklatura zaproponowana przez 
Komisję Spraw Zagranicznych przewiduje 
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oddzielne linie budżetowe dla Bałkanów 
Zachodnich i Turcji; nalega, aby 
utworzyć specjalne linie budżetowe dla 
Turcji w świetle wysoce wrażliwego 
charakteru unijnych środków 
finansowych dla tego kraju; podkreśla, że 
biorąc pod uwagę brak postępów w 
kwestiach demokracji, praworządności i 
ochrony praw człowieka w Turcji należy 
ograniczyć przydziały dla tego kraju do 
poziomu podstawowego oraz objąć je 
bezpośrednim zarządem UE, skupiając się 
wyłącznie na wspieraniu społeczeństwa 
obywatelskiego i kontaktów 
międzyludzkich w celu ochrony i 
promowania wartości i zasad demokracji, 
praw człowieka i praworządności;

Or. en

Poprawka 46
Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że przydział unijnych 
funduszy powinien być warunkowany 
poszanowaniem praworządności, 
demokracji, praw człowieka, prawa 
europejskiego i międzynarodowego, 
suwerennych praw państw członkowskich 
oraz zasady dobrych relacji między 
sąsiadami; podkreśla, że w Turcji, 
kandydującej do członkostwa w UE, mają 
miejsce poważne naruszenia 
praworządności, praw człowieka i 
demokracji, a także agresywne gesty 
wobec UE, przypadki braku poszanowania 
prawa europejskiego i międzynarodowego, 
suwerennych praw państw członkowskich 
oraz zasady dobrych relacji między 
sąsiadami;
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Or. en

Poprawka 47
Nicolae Ştefănuță

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do zwiększenia 
finansowania Europejskiego Funduszu 
Obronnego (zarówno w zakresie działań 
badawczych, jak i niebadawczych), aby w 
pełni wspierać innowacyjną i 
konkurencyjną obronną bazę 
przemysłową, która przyczyni się do 
osiągnięcia pilnie potrzebnej strategicznej 
autonomii UE; podkreśla, że UE musi 
zapewnić wystarczające środki na badania 
nad innowacyjnymi produktami i 
technologiami obronnymi, których celem 
jest wzmocnienie wspólnych działań i 
współpracy transgranicznej w całej Unii, 
aby lepiej przygotować się na nowe i 
przyszłe zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 48
Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca uwagę, że należy zapewnić 
odpowiednie środki na wymiar zewnętrzny 
unijnego budżetu oraz przygotować go do 
szybkiego reagowania na aktualne, nowe i 
przyszłe wyzwania w czasach, kiedy 
wyzwania zewnętrzne i kwestie polityki 
międzynarodowej nabierają coraz 
większego znaczenia i odgrywają 
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dominującą rolę na międzynarodowej 
scenie politycznej;

Or. en

Poprawka 49
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca uwagę na potrzebę 
zwiększenia finansowania dla Organizacji 
Narodów Zjednoczonych do spraw 
Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na 
Bliskim Wschodzie (UNRWA) w świetle 
kluczowej roli UNRWA w zapewnieniu 
ochrony i zaspokajaniu podstawowych 
potrzeb uchodźców palestyńskich oraz we 
wspieraniu ich rozwoju społecznego;

Or. en

Poprawka 50
Peter van Dalen

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do wstrzymania 
finansowania rozmów przedakcesyjnych z 
Turcją w ramach IPA III oraz obniżenia 
budżetu na ten cel do zera; podkreśla, że 
przyszedł czas na przyjęcie odmiennego 
podejścia UE do Turcji;

Or. en
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Poprawka 51
Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. kładzie nacisk na 
odpowiedzialność UE we wspieraniu 
ochrony Arktyki; podkreśla znaczenie 
inwestowania w opracowanie bardziej 
spójnej polityki UE wobec Arktyki;

Or. en

Poprawka 52
Nicolae Ştefănuță

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa do zwiększenia środków 
finansowych na mobilność wojskową, co 
pomoże państwom członkowskim działać 
szybciej i skuteczniej w kontekście 
ewentualnych konfliktów w przyszłości; 
wskazuje, że mobilność wojskowa ma na 
celu harmonizację przepisów we 
wszystkich państwach członkowskich i 
zbadanie potencjału cywilno-wojskowego 
podejścia do rozwoju infrastruktury; 
stwierdza zatem, że potrzebne są 
wystarczające środki finansowe na 
wspieranie misji i działań prowadzonych 
w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony, w tym również 
na finansowanie infrastruktury 
transportowej podwójnego zastosowania 
oraz uproszczenie zezwoleń 
dyplomatycznych i przepisów prawa 
celnego;

Or. en
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Poprawka 53
Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. przypomina, że różni europejscy 
przywódcy polityczni podkreślili potrzebę 
dokonania istotnych postępów w 
stosunkach z kontynentem afrykańskim, i 
w związku z tym podkreśla konieczność 
odpowiedniego dostosowania czynów do 
słów i zapewnienia odpowiedniego 
finansowania w celu sprostania wielu 
wspólnym krótko-, średnio- i 
długoterminowym wyzwaniom i 
możliwościom, z którymi Europa i Afryka 
mogą sobie poradzić tylko dzięki 
wspólnemu działaniu;

Or. en

Poprawka 54
Nikos Androulakis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Juozas Olekas, Sven 
Mikser, Tonino Picula, Robert Biedroń, Nacho Sánchez Amor, Demetris Papadakis

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wyraża ubolewanie z powodu 
niskiego poziomu finansowania dla działu 
5, w szczególności Europejskiego 
Funduszu Obronnego i mobilności 
wojskowej; domaga się znacznego 
zwiększenia finansowania, aby sprostać 
ambicjom UE w dziedzinie obronności;

Or. en
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Poprawka 55
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. przypomina, że instrumenty, 
projekty lub programy finansowania 
należy zasadniczo oceniać przez pryzmat 
Zielonego Ładu, zaś w szczególności 
unijnych celów dotyczących klimatu, oraz 
należy je uwzględniać w pełnym zakresie;

Or. en

Poprawka 56
Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa do zwiększenia widoczności 
i przejrzystości środków przeznaczonych 
na finansowanie najbliższego sąsiedztwa 
UE oraz do zagwarantowania, że środki te 
nie są wykorzystywane niezgodnie z celem 
lub do wspierania korupcji;

Or. en

Poprawka 57
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, Nacho 
Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa do podwyższenia 
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przydziałów dla specjalnych 
przedstawicieli i powołania nowego 
specjalnego przedstawiciela ds. Białorusi 
w związku z najnowszymi niepokojącymi 
wydarzeniami w tym kraju, aby wspierać 
proces pokojowego przekazania władzy 
zgodnie w wolą białoruskiego narodu;

Or. en

Poprawka 58
Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. powtarza swoje poparcie dla 
finansowania misji obserwacji wyborów, 
w tym lokalnych obserwatorów, oraz 
wzywa do zapewnienia odpowiedniego 
poziomu finansowania w czasach, gdy na 
całym świecie rośnie zagrożenie dla 
demokracji;

Or. en

Poprawka 59
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. nalega, by Europejski Bank 
Inwestycyjny w terminowy i kompleksowy 
sposób zgłaszał właściwym komisjom 
wszystkie wydatki zewnętrzne;

Or. en
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Poprawka 60
Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. podkreśla konieczność 
zapewnienia odpowiednich środków na 
finansowanie działań mających na celu 
ochronę prześladowanych mniejszości, 
wyrażając potępienie dla wszelkich 
ataków na mniejszości religijne, w 
szczególności chrześcijan, na całym 
świecie; w związku z tym podkreśla swoje 
wsparcie, w tym odpowiednie środki 
finansowe, dla specjalnego 
przedstawiciela UE ds. wolności religii lub 
przekonań poza granicami Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 61
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, Nacho 
Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. apeluje o zwiększenie linii 
budżetowych przeznaczonych na potrzeby 
i priorytety polityki zagranicznej, 
reagowanie kryzysowe oraz środki 
nadzwyczajne cywilnego wymiaru WPBiO 
w celu przeciwdziałania dramatycznym 
skutkom pandemii COVID-19;

Or. en

Poprawka 62
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, Nacho 
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Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. przypomina, że poszanowanie 
praw człowieka na całym świecie 
pozostaje zasadniczą częścią działań 
zewnętrznych UE i należy zapewnić 
wystarczające środki finansowe, aby 
stawić czoła licznym sytuacjom 
kryzysowym w zakresie praw człowieka w 
skali całego świata; potwierdza swoje 
zdecydowane poparcie dla obrońców praw 
człowieka, w tym obrońców środowiska, 
szczególnie tych najbardziej zagrożonych, 
oraz wzywa do przyznania odpowiednich 
środków finansowych na wsparcie 
projektu unijnego mechanizmu na rzecz 
obrońców praw człowieka, aby rozszerzyć 
i wzmocnić zapewnianą przez niego 
ochronę;

Or. en

Poprawka 63
Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. podkreśla znaczenie rozwoju 
pogłębionej unijnej współpracy w 
dziedzinie obrony, ponieważ służy to nie 
tylko zwiększeniu bezpieczeństwa Europy i 
jej obywateli, ale także obniżeniu kosztów, 
co umożliwia przeznaczanie większych 
kwot na inne pilne potrzeby; w tym 
kontekście zdecydowanie odrzuca cięcia 
budżetu na rzecz Europejskiego Funduszu 
Obronnego oraz wzywa do jego znacznego 
zwiększenia;
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Poprawka 64
Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6f. powtarza swoje wcześniejsze 
stanowiska dotyczące zagrożeń dla 
cyberbezpieczeństwa oraz 
rozpowszechniania fałszywych informacji; 
w tym kontekście wskazuje, że unijny 
budżet powinien lepiej uwzględniać te 
kluczowe wyzwania i reagować na nie na 
poziomie horyzontalnym, w szczególności 
w siedzibach instytucji UE i jej 
delegaturach na całym świecie;

Or. en

Poprawka 65
Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 6 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6g. ponownie wyraża głębokie 
przekonanie, że należy zacieśnić 
współpracę pomiędzy Parlamentem 
Europejskim a parlamentami krajowymi 
w państwach o kluczowym znaczeniu 
strategicznym dla UE, szczególnie w 
krajach przystępujących i krajach 
stowarzyszonych Partnerstwa 
Wschodniego; w związku z tym apeluje o 
przyznanie odpowiednich środków 
finansowych umożliwiających rekrutację 
dodatkowego personelu w celu 
wzmocnienia ważnej dziedziny współpracy 
międzyparlamentarnej;



AM\1213867PL.docx 35/35 PE657.458v01-00

PL

Or. en


