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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących wskazówek:

Poprawka 1
Projekt wstępnego sprawozdania
Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji
Komisji Budżetowej

(projekt sprawozdania PE 496.558v01-00)

Poprawka

D. mając na uwadze, że zgodnie z art. 311 
TFUE Unia musi we własnym zakresie 
pozyskiwać środki niezbędne do realizacji 
swoich celów i strategii politycznych, a jej 
budżet ma być finansowany w całości z 
zasobów własnych;

D. mając na uwadze, że zgodnie z art. 311 
TFUE Unia musi we własnym zakresie 
pozyskiwać środki niezbędne do realizacji 
swoich celów i strategii politycznych, a jej 
budżet ma być finansowany w całości z 
zasobów własnych, oraz mając na uwadze, 
że Rada jest zobowiązana do 
konsultowania się z Parlamentem przed 
przyjęciem nowej decyzji w sprawie 
reformy zasobów własnych, a także jest 
zobowiązana do uzyskania zgody 
Parlamentu przed przyjęciem 
rozporządzeń dotyczących środków 
wdrażających system zasobów własnych;

Poprawka 2
Projekt wstępnego sprawozdania
Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji
Komisji Budżetowej

(projekt sprawozdania PE 496.558v01-00)

Poprawka

J. mając na uwadze, że UE potrzebuje 
zarówno budżetu, jak i procedury 
budżetowej, które będą w pełni 
odzwierciedlać przejrzystą i 
demokratyczną istotę parlamentarnego 
procesu decyzyjnego i procesu kontroli, w 
oparciu o poszanowanie zasad jedności i 
uniwersalności, które wymagają, aby ogół 

J. mając na uwadze, że UE potrzebuje 
zarówno budżetu, jak i procedury 
budżetowej, które będą w pełni 
odzwierciedlać przejrzystą i 
demokratyczną istotę parlamentarnego 
procesu decyzyjnego i procesu kontroli, w 
oparciu o poszanowanie zasad jedności i 
uniwersalności, które wymagają, aby ogół 
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dochodów i wydatków był rejestrowany w 
całości, bez wzajemnych dostosowań, a 
także aby toczyła się debata publiczna na 
temat dochodów i wydatków i aby 
poddawane były one pod głosowanie;

dochodów i wydatków był rejestrowany w 
całości, bez wzajemnych dostosowań, a 
także aby toczyła się debata publiczna na 
temat dochodów i wydatków i aby 
poddawane były one pod głosowanie 
parlamentarne;

Poprawka 3
Projekt wstępnego sprawozdania
Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji
Komisji Budżetowej

(projekt sprawozdania PE 496.558v01-00)

Poprawka

7. przypomina, ze zgodnie z art. 310 TFUE 
dochody i wydatki wykazane w budżecie 
UE muszą się równoważyć, dlatego też 
budżet nie może generować długu
publicznego;

7. przypomina, ze zgodnie z art. 310 TFUE 
dochody i wydatki wykazane w budżecie 
UE muszą się równoważyć, dlatego też 
budżet nie może generować deficytu
publicznego;

Poprawka 4
Projekt wstępnego sprawozdania
Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji
Komisji Budżetowej

(projekt sprawozdania PE 496.558v01-00)

Poprawka

8. podkreśla, że budżet UE jest budżetem 
inwestycyjnym oraz że 94% ogółu 
dochodów inwestuje się w samych 
państwach członkowskich lub 
wykorzystuje do realizacji zewnętrznych 
priorytetów Unii; podkreśla, że dla 
regionów i państw członkowskich 
inwestycje publiczne byłyby minimalne 
lub niemożliwe bez wkładu z budżetu UE; 
jest przekonany, że jakakolwiek redukcja 
budżetu UE wiązałaby się nieodłącznie z 
hamowaniem wzrostu i siły 
konkurencyjnej całej gospodarki Unii;

8. podkreśla, że budżet UE jest przede 
wszystkim budżetem inwestycyjnym oraz 
że 94% ogółu dochodów inwestuje się w 
samych państwach członkowskich lub 
wykorzystuje do realizacji zewnętrznych 
priorytetów Unii; podkreśla, że dla 
regionów i państw członkowskich 
inwestycje publiczne byłyby minimalne 
lub niemożliwe bez wkładu z budżetu UE; 
jest przekonany, że jakakolwiek redukcja 
budżetu UE wiązałaby się nieodłącznie z 
hamowaniem wzrostu i siły 
konkurencyjnej całej gospodarki Unii;
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Poprawka 5
Projekt wstępnego sprawozdania
Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji
Komisji Budżetowej

(projekt sprawozdania PE 496.558v01-00)

Poprawka

22. przypomina swe stanowisko, że 
zważywszy na szeroki zakres zadań, 
wyzwań i celów dotyczących WPR, w 
następnym okresie programowania 
finansowego kwoty przyznane na WPR w 
budżecie na rok 2013 powinno się 
utrzymać przynajmniej na tym samym 
poziomie; podkreśla w tym kontekście 
istotną rolę II filara WPR, który wnosi 
znaczący wkład w inwestycje i tworzenie 
miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz 
we wzrost efektywności i 
konkurencyjności sektora rolnego;

22. przypomina swe stanowisko, że 
zważywszy na szeroki zakres zadań, 
wyzwań i celów dotyczących WPR, w 
następnym okresie programowania 
finansowego kwoty przyznane na WPR w 
budżecie na rok 2013 powinno się 
utrzymać przynajmniej na tym samym 
poziomie; podkreśla w tym kontekście 
znaczenie rolnictwa dla bezpieczeństwa 
żywnościowego we wszystkich państwach 
członkowskich oraz istotną rolę II filara 
WPR, który wnosi znaczący wkład w 
inwestycje i tworzenie miejsc pracy na 
obszarach wiejskich oraz we wzrost 
efektywności i konkurencyjności sektora 
rolnego;

Poprawka 6
Projekt wstępnego sprawozdania
Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji
Komisji Budżetowej

(projekt sprawozdania PE 496.558v01-00)

Poprawka

24. jest zdania, że ogólna kwota, jaką 
Komisja przeznaczyła na przestrzeń 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości nie odzwierciedla w 
odpowiedni sposób wzmocnienia tej 
dziedziny traktatem lizbońskim, a także 
rozszerzających się obowiązków i 
poważniejszych wyzwań;

24. jest zdania, że ogólna kwota, jaką 
Komisja przeznaczyła na przestrzeń 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości nie odzwierciedla w 
odpowiedni sposób wzmocnienia tej 
dziedziny traktatem lizbońskim, a także 
rozszerzających się obowiązków i 
poważniejszych wyzwań, szczególnie w 
zwalczaniu przestępczości oraz w 
dziedzinie polityki w zakresie imigracji i 
azylu;
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Poprawka 7
Projekt wstępnego sprawozdania
Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji
Komisji Budżetowej

(projekt sprawozdania PE 496.558v01-00)

Poprawka

26. ponownie powtarza swe stanowisko, że 
realizacja nowych obowiązków nałożonych 
na UE przez traktaty wymagać będzie 
dodatkowych funduszy w stosunku do 
WPR 2007-2013, aby zapewnić Unii 
pozycję na arenie międzynarodowej przy 
jednoczesnym utrzymaniu zobowiązań, do 
realizacji których już się zobowiązała, w 
szczególności milenijnych celów rozwoju 
(do 2015 r.); podkreśla uzupełniający 
charakter pomocy UE w stosunku do tej 
oferowanej przez państwa członkowskie, a 
także jej efekt katalizatora pod kątem 
interwencji w regionach, gdzie nie dociera 
pomoc dwustronna; w szczególności 
wspiera wspólne programowanie działań 
podejmowanych przez państwa 
członkowskie i UE;

26. ponownie powtarza swe stanowisko, że 
realizacja nowych obowiązków nałożonych 
na UE przez traktaty wymagać będzie 
dodatkowych funduszy w stosunku do 
WRF 2007-2013, aby zapewnić Unii 
pozycję na arenie międzynarodowej i 
zapewnić osiągnięcie jej ambitnych celów 
w zakresie propagowania demokracji, 
pokoju, solidarności, stabilności oraz 
ograniczenia ubóstwa w krajach 
sąsiadujących i partnerskich, przy 
jednoczesnym utrzymaniu zobowiązań, do 
realizacji których już się zobowiązała, w 
szczególności milenijnych celów rozwoju 
(do 2015 r.); podkreśla uzupełniający 
charakter pomocy UE w stosunku do tej 
oferowanej przez państwa członkowskie, a 
także jej efekt katalizatora pod kątem 
interwencji w regionach, gdzie nie dociera 
pomoc dwustronna; w szczególności 
wspiera wspólne programowanie działań 
podejmowanych przez państwa 
członkowskie i UE; podkreśla zwiększenie 
obowiązków Unii na arenie 
międzynarodowej i rozwój nowych 
instrumentów, w tym Służby Działań 
Zewnętrznych; podkreśla konieczność 
dopasowania aspiracji w zakresie rozwoju 
wspólnej polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony do wyników;

Poprawka 8
Projekt wstępnego sprawozdania
Projekt rezolucji
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Ustęp 62

Projekt rezolucji
Komisji Budżetowej

(projekt sprawozdania PE 496.558v01-00)

Poprawka

62. wyraża gotowość podjęcia 
merytorycznych dyskusji z Radą na temat 
rozporządzenia w sprawie WRF i 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
oraz zwraca się do Rady o 
zintensyfikowanie kontaktów na 
wszystkich szczeblach z myślą o szczycie 
Rady Europejskiej w dniach 22-23 
listopada;

62. wyraża gotowość podjęcia 
merytorycznych dyskusji z Radą na temat 
rozporządzenia w sprawie WRF i 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
oraz zwraca się do Rady o 
zintensyfikowanie kontaktów na 
wszystkich szczeblach z myślą o szczycie 
Rady Europejskiej w dniach 22-23 
listopada; podkreśla konieczność jak 
najszybszego osiągnięcia ostatecznego 
porozumienia co do WRF, ponieważ 
jakiekolwiek opóźnienie niekorzystnie 
wpłynęłoby na możliwość efektywnego 
wykorzystania wydatków budżetowych UE 
w obliczu spowodowanych kryzysem 
wyzwań, przed jakimi stoją obecnie 
europejskie gospodarki;
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