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Poprawka 17
Sabine Lösing

Projekt porozumienia
Część I – punkt 10 – ustęp 1

Wniosek Komisji Poprawka

10. Rezerwa na pomoc nadzwyczajną ma 
umożliwić szybkie reagowanie na 
określone potrzeby państw trzecich
w zakresie pomocy, wynikające ze 
zdarzeń, których nie można było 
przewidzieć w momencie ustalania 
budżetu, przede wszystkim na operacje 
humanitarne, lecz również na cywilne 
zarządzanie kryzysowe, ochronę ludności
lub szczególnie napięte sytuacje związane
z przypływem imigrantów na 
zewnętrznych granicach Unii, jeżeli 
wymagają tego okoliczności.

10. Rezerwa na pomoc nadzwyczajną ma 
umożliwić szybkie reagowanie na 
określone potrzeby państw trzecich
w zakresie pomocy, wynikające ze 
zdarzeń, których nie można było 
przewidzieć w momencie ustalania 
budżetu, wyłącznie na operacje 
humanitarne i na cywilną ochronę 
ludności.

Or. de

Poprawka 18
Anneli Jäätteenmäki

Projekt porozumienia
Część I – punkt 10 – ustęp 1

Wniosek Komisji Poprawka

Rezerwa na pomoc nadzwyczajną ma 
umożliwić szybkie reagowanie na 
określone potrzeby państw trzecich
w zakresie pomocy, wynikające ze 
zdarzeń, których nie można było 
przewidzieć w momencie ustalania 
budżetu, przede wszystkim na operacje 
humanitarne, lecz również na cywilne 
zarządzanie kryzysowe, ochronę ludności 
lub szczególnie napięte sytuacje związane
z przypływem imigrantów na 
zewnętrznych granicach Unii, jeżeli 
wymagają tego okoliczności.

Rezerwa na pomoc nadzwyczajną ma 
umożliwić szybkie reagowanie na 
określone potrzeby państw trzecich
w zakresie pomocy, wynikające ze 
zdarzeń, których nie można było 
przewidzieć w momencie ustalania 
budżetu, przede wszystkim na operacje 
humanitarne, lecz również na cywilne 
zarządzanie kryzysowe, ochronę ludności 
lub szczególnie napięte sytuacje związane
z przypływem imigrantów na 
zewnętrznych granicach Unii, jeżeli 
wymagają tego okoliczności. jednak 
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również w takich przypadkach pomoc 
powinna skupiać się na państwach 
trzecich.

Or. fi

Poprawka 19
Nadezhda Neynsky

Projekt porozumienia
Część I – punkt 10 – ustęp 2

Wniosek Komisji Poprawka

Roczną kwotę rezerwy ustalono na 350 
mln EUR (w cenach z 2011 r.) i zgodnie
z rozporządzeniem finansowym można ją 
wykorzystać do roku n+1. Rezerwa ta 
figuruje w budżecie ogólnym Unii 
Europejskiej jako rezerwa. W pierwszej 
kolejności wykorzystane zostaną kwoty
przeniesione z poprzednich lat według 
porządku chronologicznego. Ta część 
rocznej kwoty z roku n, która nie zostanie 
wykorzystana w roku n+1, wygasa.

Roczną kwotę rezerwy ustalono na 350 
mln EUR (w cenach z 2011 r.). Ta część 
rocznej kwoty z roku n, która nie zostanie 
wykorzystana, może być wykorzystana
w całym okresie obowiązywania 
wieloletnich ram finansowych. Rezerwa ta 
figuruje w budżecie ogólnym Unii 
Europejskiej jako rezerwa. W pierwszej 
kolejności wykorzystane zostaną kwoty 
przeniesione z poprzednich lat według 
porządku chronologicznego.

Or. en

Poprawka 20
Sabine Lösing

Projekt porozumienia
Część I – punkt 13 – ustęp 1

Wniosek Komisji Poprawka

13. Celem Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji jest 
zapewnianie dodatkowego wsparcia 
pracownikom ponoszącym konsekwencje 
znacznych zmian w strukturze handlu 
światowego oraz udzielanie im pomocy
w powrocie na rynek pracy, jak również 
rolnikom odczuwającym skutki 

13. Celem Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji jest 
zapewnianie dodatkowego wsparcia 
pracownikom, przede wszystkim kobietom
i osobom młodym, którzy ponoszą
konsekwencje znacznych zmian
w strukturze handlu światowego i utracili
w ich wyniku pracę, oraz udzielanie im 
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globalizacji. pomocy w powrocie na rynek pracy, jak 
również rolnikom odczuwającym skutki 
globalizacji.

Or. de

Poprawka 21
Sabine Lösing

Projekt porozumienia
Część I – punkt 14 – ustęp 1

Wniosek Komisji Poprawka

14. Rezerwa na wypadek kryzysów
w sektorze rolniczym ma stanowić 
dodatkowe wsparcie sektora w przypadku 
wystąpienia poważnych kryzysów 
mających wpływ na produkcję rolną lub 
dystrybucję produktów rolnych, jeżeli 
wsparcia tego nie można sfinansować
w ramach pułapu dostępnego dla [Działu 
2].

14. Rezerwa na wypadek kryzysów
w sektorze rolniczym ma stanowić 
dodatkowe wsparcie sektora w przypadku 
wystąpienia poważnych kryzysów 
mających wpływ na produkcję produktów 
rolnych, jeżeli wsparcia tego nie można 
sfinansować w ramach pułapu dostępnego 
dla [Działu 2].

Or. de

Poprawka 22
Sabine Lösing

Projekt porozumienia
Część II – punkt 19 – ustęp 2

Wniosek Komisji Poprawka

Komisja zobowiązuje się regularnie 
informować Parlament Europejski
o przygotowaniach i prowadzeniu 
negocjacji, z uwzględnieniem skutków dla 
budżetu.

Komisja zobowiązuje się regularnie 
informować Parlament Europejski i Radę
o przygotowaniach i prowadzeniu 
negocjacji, z uwzględnieniem skutków dla 
budżetu.

Or. de
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Poprawka 23
Sabine Lösing

Projekt porozumienia
Część II – punkt 21 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Wniosek Komisji Poprawka

– w imieniu Parlamentu Europejskiego: 
prezydia dwóch przedmiotowo właściwych 
komisji;

– w imieniu Parlamentu Europejskiego:
prezydia obu przedmiotowo właściwych 
komisji oraz po jednym członku każdej 
grupy politycznej reprezentowanej
w Parlamencie Europejskim;

Or. de

Poprawka 24
Nadezhda Neynsky

Projekt porozumienia
Część II – punkt 21 – ustęp 1 – tiret drugie a (nowe)

Wniosek Komisji Poprawka

– w imieniu Komisji: w razie 
konieczności, dyrektor generalny lub 
dyrektor odpowiedniej dyrekcji 
generalnej.

Or. en

Poprawka 25
Nadezhda Neynsky

Projekt porozumienia
Część II – punkt 21 – ustęp 2

Wniosek Komisji Poprawka

Komisja zostaje zaproszona do udziału
w tych spotkaniach.

skreślony

Or. en
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Poprawka 26
Nadezhda Neynsky

Projekt porozumienia
Część II – punkt 21 – ustęp 2 (nowy)

Wniosek Komisji Poprawka

Rada stara się poznać opinie Parlamentu 
Europejskiego na temat głównych 
aspektów WPZiB i podstawowych 
wyborów w jej zakresie, m.in. poprzez 
dopilnowanie, by PE uzyskiwał 
wystarczające informacje, zanim zapadną 
istotne, mające skutki finansowe decyzje 
dotyczące WPZiB, w celu umożliwienia 
mu przedstawiania przemyślanych 
zaleceń. Parlament Europejski może 
udzielić wskazówek politycznych
w zakresie decyzji prowadzących do 
rozpoczęcia misji WPBiO, przeglądu ich 
mandatu oraz ich zakończenia.

Or. en

Poprawka 27
Anneli Jäätteenmäki

Projekt porozumienia
Część II – punkt 21 – ustęp 4

Wniosek Komisji Poprawka

Raz na kwartał Komisja informuje władzę 
budżetową o realizacji działań w zakresie 
WPZiB oraz przedstawi prognozy 
finansowe dotyczące pozostałej części 
roku.

Raz na kwartał Komisja informuje władzę 
budżetową o realizacji działań w zakresie 
WPZiB oraz przedstawi prognozy 
finansowe dotyczące pozostałej części 
roku. Informacje te przekazywane są
w każdym przypadku na piśmie a na 
wniosek władzy budżetowej również 
ustnie.

Or. fi
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Poprawka 28
Sabine Lösing

Projekt porozumienia
Część II – punkt 23 – ustęp 1

Wniosek Komisji Poprawka

23. Parlament Europejski, Rada i Komisja 
dążą do zawarcia porozumienia w sprawie 
podziału obciążeń administracyjnych 
każdego roku na wczesnym etapie 
corocznej procedury budżetowej.  
Preliminarz wydatków każdej instytucji 
będzie zawierał ocenę możliwych skutków 
budżetowych wynikających ze zmian dla 
przepisów regulaminu pracowniczego.  
Parlament Europejski i Rada są zgodne co 
do tego, że należy dopilnować, aby skutki 
te były uwzględnione przy zatwierdzaniu 
środków dla każdej instytucji.

23. Parlament Europejski, Rada i Komisja 
dążą do zawarcia porozumienia w sprawie 
podziału obciążeń administracyjnych 
każdego roku na wczesnym etapie 
corocznej procedury budżetowej.
Preliminarz wydatków każdej instytucji 
będzie zawierał ocenę możliwych skutków 
budżetowych wynikających ze zmian dla 
przepisów regulaminu pracowniczego.  
Parlament Europejski i Rada są zgodne co 
do tego, że należy dopilnować, aby skutki 
te były uwzględnione przy zatwierdzaniu 
środków dla każdej instytucji. Parlament 
Europejski, Rada i Komisja zgadzają się 
stopniowo ograniczyć liczbę personelu
o 5% między 2013 r. i 2018 r. To 
ograniczenie ma dotyczyć wszystkich 
instytucji, organów i agencji. Instytucje 
dopilnowują jednocześnie tego, by nie 
dochodziło do marnotrawienia żadnych 
środków finansowych przeznaczonych na 
administrację.

Or. de


