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21.10.2015 A8-0298/12 

Poprawka  12 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. postanawia również podjąć działania w 

odniesieniu do obecnego kryzysu 

dotykającego europejskich rolników, 

zwłaszcza w sektorze mleczarskim, i 

uwzględnić w swym stanowisku w sprawie 

budżetu na 2016 r. 500 mln EUR wsparcia 

w postaci środków nadzwyczajnych 

zapowiedzianych przez Komisję; wierzy, 

że list w sprawie poprawek Komisji nr 

2/2016 pozwoli na określenie dokładnych 

linii budżetowych, które zostaną 

dofinansowane w tym kontekście; z 

zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji 

o przeniesieniu niewykorzystanych 

środków rezerwy na wypadek kryzysów w 

sektorze rolnym z budżetu na 2015 r. do 

budżetu na 2016 r. i zauważa, że te 

niewykorzystane środki zostaną 

przeznaczone na refundacje dla 

beneficjentów płatności bezpośrednich, 

jak przewidziano w rozporządzeniu (UE) 

nr 1306/2013; 

6. postanawia również podjąć działania w 

odniesieniu do obecnego kryzysu 

dotykającego europejskich rolników, 

zwłaszcza w sektorze mleczarskim, i 

uwzględnić w swym stanowisku 

dodatkowe fundusze w budżecie na 2016 r. 

jako uzupełnienie 500 mln EUR wsparcia 

w postaci środków nadzwyczajnych 

zapowiedzianych przez Komisję; wierzy, 

że list w sprawie poprawek Komisji nr 

2/2016 pozwoli na określenie dokładnych 

linii budżetowych, które zostaną 

dofinansowane w tym kontekście, oraz 

wysokości kwot dofinansowania; 

przypomina, że bez środków takich jak 

zarządzanie dostawami pomoc doraźna 

okaże się nieskuteczna w kontekście 

obecnego problemu niezrównoważonych 

rynków rolnych, a ponadto poleganie na 

nieaktualnych instrumentach, aby 

skutecznie eksportować naszą nadwyżkę 

strukturalną, już okazało się szkodliwe dla 

rynków i rolników w krajach 

rozwijających się; wobec tego uważa, że 

dodatkowe środki finansowe nie powinny 

powodować wzrostu eksportu UE do 

krajów rozwijających się po cenach, które 

destabilizują rynki oraz szkodzą źródłom 

utrzymania w tych krajach; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/13 

Poprawka  13 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. wyraża ubolewanie, że w grupach 

ekspertów Komisji w dalszym ciągu 

brakuje równowagi, gdyż w nadmiernym 

stopniu dominują w nich interesy 

przedsiębiorstw; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/14 

Poprawka  14 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. potwierdza swoje poparcie dla 

programu ITER i zobowiązuje się do 

zapewnienia mu odpowiedniego 

finansowania; jest jednak zaniepokojony z 

powodu ewentualnych dalszych opóźnień i 

dodatkowych kosztów związanych z tym 

programem, a także wiążących się z tym 

potencjalnych następstw dla budżetu Unii; 

w związku z tym ubolewa, że nie był w 

stanie dokonać oceny poziomu środków na 

ITER na 2016 r. w odniesieniu do 

zaktualizowanego planu i harmonogramu 

płatności, który ma zostać przedstawiony 

w Radzie ITER dopiero w listopadzie 2015 

r.; spodziewa się jednak, że ze 

zmienionego planu będzie wystarczająco 

jasno wynikać, iż zalecenia Parlamentu, 

określone w odnośnej rezolucji w sprawie 

udzielenia absolutorium za rok 2013
8
, 

zostały właściwie uwzględnione i że 

zapewniona zostanie dobra kondycja 

finansowa oraz efektywność wydatków; 

zamierza poruszyć tę kwestię podczas 

postępowania pojednawczego dotyczącego 

budżetu na rok 2016; ponadto nalega na 

konieczność pełnej przejrzystości w 

odniesieniu do wykorzystywania wkładów 

wspólnego przedsięwzięcia „Fusion for 

Energy” na rzecz programu ITER;  apeluje 

o odpowiedni mechanizm rozliczalności 

zapewniający jasny ogląd kwoty zasobów 

20. jest zaniepokojony z powodu 

prawdopodobnych dalszych opóźnień i 

dodatkowych kosztów związanych z 

programem ITER, a także wiążących się z 

tym potencjalnych następstw dla budżetu 

Unii; w związku z tym ubolewa, że nie był 

w stanie dokonać oceny poziomu środków 

na ITER na 2016 r. w odniesieniu do 

zaktualizowanego planu i harmonogramu 

płatności, który ma zostać przedstawiony 

w Radzie ITER dopiero w listopadzie 2015 

r.; jest zaniepokojony, że ze zmienionego 

planu nie będzie wystarczająco jasno 

wynikać, iż zalecenia Parlamentu, 

określone w odnośnej rezolucji w sprawie 

udzielenia absolutorium za rok 2013
8
, 

zostały właściwie uwzględnione i że 

zapewniona zostanie dobra kondycja 

finansowa oraz efektywność wydatków; 

zamierza poruszyć tę kwestię podczas 

postępowania pojednawczego dotyczącego 

budżetu na rok 2016; ponadto nalega na 

konieczność pełnej przejrzystości w 

odniesieniu do wykorzystywania wkładów 

wspólnego przedsięwzięcia „Fusion for 

Energy” na rzecz programu ITER; apeluje 

o odpowiedni mechanizm rozliczalności 

zapewniający jasny ogląd kwoty zasobów 

finansowych udostępnionych na 

międzynarodowy projekt i oceniający ich 

racjonalne wykorzystanie; 
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finansowych udostępnionych na 

międzynarodowy projekt i oceniający ich 

racjonalne wykorzystanie;  

8
 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 

dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi 

stanowiące integralną część decyzji w 

sprawie absolutorium z wykonania budżetu 

Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz 

Realizacji Projektu ITER i Rozwoju 

Energii Termojądrowej na rok budżetowy 

2013 (teksty przyjęte, P8_TA(2015)0168). 

8
 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 

dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi 

stanowiące integralną część decyzji w 

sprawie absolutorium z wykonania budżetu 

Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz 

Realizacji Projektu ITER i Rozwoju 

Energii Termojądrowej na rok budżetowy 

2013 (teksty przyjęte, P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/15 

Poprawka  15 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. potwierdza swoje poparcie dla 

programu ITER i zobowiązuje się do 

zapewnienia mu odpowiedniego 

finansowania; jest jednak zaniepokojony z 

powodu ewentualnych dalszych opóźnień i 

dodatkowych kosztów związanych z tym 

programem, a także wiążących się z tym 

potencjalnych następstw dla budżetu Unii; 

w związku z tym ubolewa, że nie był w 

stanie dokonać oceny poziomu środków na 

ITER na 2016 r. w odniesieniu do 

zaktualizowanego planu i harmonogramu 

płatności, który ma zostać przedstawiony 

w Radzie ITER dopiero w listopadzie 2015 

r.; spodziewa się jednak, że ze 

zmienionego planu będzie wystarczająco 

jasno wynikać, iż zalecenia Parlamentu, 

określone w odnośnej rezolucji w sprawie 

udzielenia absolutorium za rok 2013
8
, 

zostały właściwie uwzględnione i że 

zapewniona zostanie dobra kondycja 

finansowa oraz efektywność wydatków; 

zamierza poruszyć tę kwestię podczas 

postępowania pojednawczego dotyczącego 

budżetu na rok 2016; ponadto nalega na 

konieczność pełnej przejrzystości w 

odniesieniu do wykorzystywania wkładów 

wspólnego przedsięwzięcia „Fusion for 

Energy” na rzecz programu ITER;  apeluje 

o odpowiedni mechanizm rozliczalności 

zapewniający jasny ogląd kwoty zasobów 

20. potwierdza swoje poparcie dla 

programu ITER i zobowiązuje się do 

zapewnienia mu odpowiedniego 

finansowania; jest jednak zaniepokojony z 

powodu ewentualnych dalszych opóźnień i 

dodatkowych kosztów związanych z tym 

programem, a także wiążących się z tym 

potencjalnych następstw dla budżetu Unii; 

w związku z tym ubolewa, że nie był w 

stanie dokonać oceny poziomu środków na 

ITER na 2016 r. w odniesieniu do 

zaktualizowanego planu i harmonogramu 

płatności, który ma zostać przedstawiony 

w Radzie ITER dopiero w listopadzie 2015 

r.; spodziewa się jednak, że ze 

zmienionego planu będzie wystarczająco 

jasno wynikać, iż zalecenia Parlamentu, 

określone w odnośnej rezolucji w sprawie 

udzielenia absolutorium za rok 2013
8
, 

zostały właściwie uwzględnione i że 

zapewniona zostanie dobra kondycja 

finansowa oraz efektywność wydatków; 

zamierza poruszyć tę kwestię podczas 

postępowania pojednawczego dotyczącego 

budżetu na rok 2016; ponadto nalega na 

konieczność pełnej przejrzystości w 

odniesieniu do wykorzystywania wkładów 

wspólnego przedsięwzięcia „Fusion for 

Energy” na rzecz programu ITER; apeluje 

o odpowiedni mechanizm rozliczalności 

zapewniający jasny ogląd kwoty zasobów 
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finansowych udostępnionych na 

międzynarodowy projekt i oceniający ich 

racjonalne wykorzystanie;  

finansowych udostępnionych na 

międzynarodowy projekt i oceniający ich 

racjonalne wykorzystanie; proponuje 

przeniesienie środków do rezerwy oraz 

uwolnienie ich tylko wówczas, jeżeli ze 

zmienionego planu projektu, który ma 

zostać przedstawiony w listopadzie 2015 r., 

będzie wystarczająco jasno wynikać, iż 

zalecenia Parlamentu zostały właściwie 

uwzględnione; 

8
 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 

dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi 

stanowiące integralną część decyzji w 

sprawie absolutorium z wykonania budżetu 

Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz 

Realizacji Projektu ITER i Rozwoju 

Energii Termojądrowej na rok budżetowy 

2013 (teksty przyjęte, P8_TA(2015)0168). 

8
 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 

dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi 

stanowiące integralną część decyzji w 

sprawie absolutorium z wykonania budżetu 

Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz 

Realizacji Projektu ITER i Rozwoju 

Energii Termojądrowej na rok budżetowy 

2013 (teksty przyjęte, P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/16 

Poprawka  16 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. jest zaniepokojony niedawnym 

potwierdzeniem m.in. rządu Niemiec, że 

zarówno harmonogram ITER, jak i 

związany z nim plan wydatkowania 

środków, których wysokość skorygowano 

już wzwyż, są nierealistyczne; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/17 

Poprawka  17 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20b. podkreśla ogromną rozbieżność 

między środkami zapisanymi w budżecie 

UE na działania w sektorze jądrowym a 

wsparciem na rzecz przyszłościowych 

odnawialnych źródeł energii; uważa 

zatem, że porzucenie projektu ITER 

uwolniłoby tak bardzo potrzebne zasoby, 

które można by przeznaczyć na inwestycje 

w funkcjonujące już technologie z zakresu 

odnawialnych źródeł energii; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/18 

Poprawka  18 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20c. uważa, że pozycję budżetową 

Euratom dotyczącą rozszczepienia 

jądrowego i ochrony przed 

promieniowaniem należy przeznaczyć na 

zamykanie elektrowni jądrowych, a środki 

na działalność Wspólnego Centrum 

Badawczego związaną z energią jądrową 

powinny być przeznaczone wyłącznie na 

działania konieczne do wprowadzenia 

środków ochronnych; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/19 

Poprawka  19 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. rezerwuje część środków na 

standaryzację sprawozdawczości 

finansowej i badania sprawozdań 

finansowych oraz apeluje o wdrożenie 

zaleceń ujętych w sprawozdaniu Maystadta 

dotyczących zadań i obowiązków 

Europejskiej Grupy Doradczej ds. 

Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), 

co pozwoli na zwiększenie wpływu Unii na 

ustalanie międzynarodowych standardów 

rachunkowości; 

21. rezerwuje część środków na 

standaryzację sprawozdawczości 

finansowej i badania sprawozdań 

finansowych oraz apeluje o wdrożenie 

zaleceń ujętych w sprawozdaniu Maystadta 

dotyczących zadań i obowiązków 

Europejskiej Grupy Doradczej ds. 

Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), 

co pozwoli na zwiększenie wpływu Unii na 

ustalanie międzynarodowych standardów 

rachunkowości; wyraża również 

zaniepokojenie, że znaczne środki 

przeznaczane przez UE na fundację 

zajmującą się międzynarodowymi 

standardami sprawozdawczości 

finansowej nie prowadzą do oczekiwanej 

poprawy w zakresie rozliczalności, 

przejrzystości i demokracji; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/20 

Poprawka  20 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. z zadowoleniem przyjmuje 

przedstawienie przez Komisję 

kompleksowego pakietu środków 

przeznaczonych na sytuacje kryzysowe w 

wysokości 500 mln EUR w celu 

wspierania europejskich rolników, 

szczególnie w sektorze mleczarskim, w 

obliczu spadających cen produktów i 

zwiększonej produkcji mleka; podkreśla, 

że skutki są najbardziej dotkliwe na 

obszarach oddalonych, gdzie 

społeczno-gospodarcze znaczenie sektora 

mleczarskiego jest niepodważalne; ujmuje 

tę kwotę w swym czytaniu jako wyraz 

wsparcia dla zapowiedzi Komisji i 

oczekuje jej pełnego uwzględnienia w 

trakcie procedury pojednawczej na 

podstawie listu w sprawie poprawek; 

podkreśla, że pakiet ten powinien 

przyczynić się do szeregu działań 

mających na celu uporanie się ze stratami i 

długoterminowym wpływem na 

europejskich rolników rosyjskiego 

embarga na produkty rolne, ponieważ do 

tej pory Rosja była drugim pod względem 

znaczenia odbiorcą unijnego eksportu 

produktów rolnych; 

28. przyjmuje do wiadomości 

przedstawienie przez Komisję 

kompleksowego pakietu środków 

przeznaczonych na sytuacje kryzysowe w 

wysokości 500 mln EUR w celu 

wspierania europejskich rolników, 

szczególnie w sektorze mleczarskim, w 

obliczu spadających cen produktów i 

zwiększonej produkcji mleka; podkreśla, 

że skutki są najbardziej dotkliwe na 

obszarach oddalonych, gdzie 

społeczno-gospodarcze znaczenie sektora 

mleczarskiego jest niepodważalne; ujmuje 

tę kwotę w swym czytaniu i oczekuje jej 

pełnego uwzględnienia w trakcie 

procedury pojednawczej na podstawie listu 

w sprawie poprawek; przypomina, że bez 

środków takich jak zarządzanie 

dostawami pomoc doraźna okaże się 

nieskuteczna w kontekście obecnego 

problemu niezrównoważonych rynków 

rolnych oraz może jeszcze bardziej 

pogłębić problem wywozu po cenach 

dumpingowych produktów rolnych z UE 

do krajów rozwijających się; podkreśla, że 

pakiet ten powinien przyczynić się do 

szeregu działań mających na celu uporanie 

się ze stratami i długoterminowym 

wpływem na europejskich rolników 

rosyjskiego embarga na produkty rolne, 

ponieważ do tej pory Rosja była drugim 
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pod względem znaczenia odbiorcą 

unijnego eksportu produktów rolnych; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/21 

Poprawka  21 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 28a. uważa, że refundacje wywozowe 

zakłócają handel i stoją w sprzeczności z 

celami rozwojowymi UE; popiera zatem 

ich całkowite zniesienie; 

Or. en 

 

 


