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Poprawka 1
Alda Sousa, Jürgen Klute, Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte w 
dniu 27 czerwca 2013 r. na najwyższym 
szczeblu politycznym porozumienie 
polityczne pomiędzy Parlamentem, 
prezydencją irlandzką i Komisją w sprawie 
pakietu dotyczącego wieloletnich ram 
finansowych (WRF) na lata 2014–2020 
(rozporządzenie w sprawie WRF i 
porozumienie międzyinstytucjonalne), 
uznając je za najlepsze, jakie można było 
osiągnąć w obecnych okolicznościach i 
przy obowiązujących procedurach; jest 
zdecydowany w pełni wykorzystać nowo 
ustanowione instrumenty – zwłaszcza, 
jeśli chodzi o elastyczność – w toku 
przyszłych procedur budżetowych;

1. odrzuca osiągnięte w dniu 27 czerwca 
2013 r. porozumienie polityczne pomiędzy 
Parlamentem, prezydencją irlandzką 
i Komisją w sprawie pakietu dotyczącego 
wieloletnich ram finansowych (WRF) na 
lata 2014–2020 (rozporządzenie w sprawie 
WRF i porozumienie 
międzyinstytucjonalne), ponieważ 
porozumienie to nie odzwierciedla 
jakichkolwiek priorytetów i problemów, 
które mogłyby przyczynić się do zwrotu w 
obecnym kryzysie społecznym, 
gospodarczym i finansowym, 
przeciwdziałając obecnej alarmującej 
sytuacji społecznej w tak wielu państwach 
członkowskich UE; podkreśla, że 
porozumienie to, które będzie dla Unii 
wiążące w okresie kolejnych siedmiu lat, 
oraz środki podejmowane przez Radę 
Europejską, Komisję Europejską, 
Europejski Bank Centralny i 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
mające na celu walkę z kryzysem 
społecznym, gospodarczym i finansowym 
doprowadzą jedynie do dramatycznego 
wzrostu bezrobocia, ostrych cięć 
wynagrodzeń, podwyższenia wieku 
emerytalnego oraz obniżenia wydatków 
publicznych w takich dziedzinach jak 
badania, innowacje, edukacja i zdrowie;

Or. en

Poprawka 2
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte w 
dniu 27 czerwca 2013 r. na najwyższym 
szczeblu politycznym porozumienie 
polityczne pomiędzy Parlamentem, 
prezydencją irlandzką i Komisją w sprawie 
pakietu dotyczącego wieloletnich ram 
finansowych (WRF) na lata 2014–2020 
(rozporządzenie w sprawie WRF i 
porozumienie międzyinstytucjonalne), 
uznając je za najlepsze, jakie można było 
osiągnąć w obecnych okolicznościach i 
przy obowiązujących procedurach; jest 
zdecydowany w pełni wykorzystać nowo 
ustanowione instrumenty – zwłaszcza, 
jeśli chodzi o elastyczność – w toku 
przyszłych procedur budżetowych;

1. odrzuca osiągnięte w dniu 27 czerwca 
2013 r. na najwyższym szczeblu 
politycznym porozumienie polityczne 
pomiędzy Parlamentem, prezydencją 
irlandzką i Komisją w sprawie pakietu 
dotyczącego wieloletnich ram finansowych 
(WRF) na lata 2014–2020 (rozporządzenie 
w sprawie WRF i porozumienie 
międzyinstytucjonalne), uznając, że jego 
wynik znacznie odbiega od początkowego 
stanowiska negocjacyjnego PE i nie 
wychodzi naprzeciw żadnemu z głównych 
żądań PE przedstawionych w rezolucji 
z dnia 13 marca 2013 r. przyjętej 
zdecydowaną większością głosów, takich 
jak znacznie większe ukierunkowanie 
polityki na przyszłość, obowiązkowy 
i kompleksowy przegląd, maksymalna 
ogólna elastyczność i porozumienie 
w sprawie zasobów własnych; w związku z 
tym wzywa Radę i Komisję do 
kontynuowania negocjacji w sprawie 
WRF, aby osiągnąć bardziej 
zrównoważony wynik;

Or. en

Poprawka 3
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte w 
dniu 27 czerwca 2013 r. na najwyższym
szczeblu politycznym porozumienie 
polityczne pomiędzy Parlamentem, 
prezydencją irlandzką i Komisją w sprawie 
pakietu dotyczącego wieloletnich ram 

1. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte w 
dniu 27 czerwca 2013 r. na najwyższym 
szczeblu politycznym porozumienie 
polityczne pomiędzy Parlamentem, 
prezydencją irlandzką i Komisją w sprawie 
pakietu dotyczącego wieloletnich ram 
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finansowych (WRF) na lata 2014–2020 
(rozporządzenie w sprawie WRF i 
porozumienie międzyinstytucjonalne), 
uznając je za najlepsze, jakie można było 
osiągnąć w obecnych okolicznościach i 
przy obowiązujących procedurach; jest 
zdecydowany w pełni wykorzystać nowo 
ustanowione instrumenty – zwłaszcza, jeśli 
chodzi o elastyczność – w toku przyszłych 
procedur budżetowych;

finansowych (WRF) na lata 2014–2020 
(rozporządzenie w sprawie WRF i 
porozumienie międzyinstytucjonalne), ale 
przypomina, że zanim pakiet będzie mógł 
być przedłożony pod głosowanie, trzeba 
jeszcze spełnić szereg warunków; jest 
zdecydowany w pełni wykorzystać swoje 
uprawnienia ustawodawcze w bieżących 
negocjacjach dotyczących podstawy 
prawnej nowych programów, a także
nowo ustanowione instrumenty –
zwłaszcza, jeśli chodzi o elastyczność – w 
toku przyszłych procedur budżetowych;

Or. en

Poprawka 4
Eider Gardiazábal Rubial

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte w 
dniu 27 czerwca 2013 r. na najwyższym 
szczeblu politycznym porozumienie 
polityczne pomiędzy Parlamentem, 
prezydencją irlandzką i Komisją w sprawie 
pakietu dotyczącego wieloletnich ram 
finansowych (WRF) na lata 2014–2020 
(rozporządzenie w sprawie WRF i 
porozumienie międzyinstytucjonalne), 
uznając je za najlepsze, jakie można było 
osiągnąć w obecnych okolicznościach i 
przy obowiązujących procedurach; jest 
zdecydowany w pełni wykorzystać nowo 
ustanowione instrumenty – zwłaszcza, jeśli 
chodzi o elastyczność – w toku przyszłych 
procedur budżetowych;

1. odnotowuje porozumienie polityczne w 
sprawie wieloletnich ram finansowych 
(WRF) na lata 2014–2020 osiągnięte w 
dniu 27 czerwca 2013 r. po długich 
i żmudnych negocjacjach na najwyższym 
szczeblu politycznym między 
Parlamentem, prezydencją Rady i Komisją; 
jest zdecydowany w pełni wykorzystać 
nowo ustanowione instrumenty –
zwłaszcza, jeśli chodzi o elastyczność – w 
toku przyszłych procedur budżetowych;

Or. en
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Poprawka 5
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że długie i żmudne negocjacje, 
zarówno w Radzie, jak i na szczeblu 
międzyinstytucjonalnym, oraz ich wynik 
nie stanowią zadowalającej realizacji 
nowych postanowień TFUE dotyczących 
WRF, które stosowano po raz pierwszy, 
szczególnie, jeśli chodzi o rolę i 
uprawnienia Parlamentu;

2. podkreśla, że długie i żmudne 
negocjacje, zarówno w Radzie, jak i na 
szczeblu międzyinstytucjonalnym, 
ujawniły naruszenie przez Radę nowych 
postanowień TFUE dotyczących WRF, 
które stosowano po raz pierwszy, 
szczególnie, jeśli chodzi o rolę i 
uprawnienia Parlamentu;

Or. en

Poprawka 6
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że długie i żmudne negocjacje, 
zarówno w Radzie, jak i na szczeblu 
międzyinstytucjonalnym, oraz ich wynik 
nie stanowią zadowalającej realizacji 
nowych postanowień TFUE dotyczących 
WRF, które stosowano po raz pierwszy, 
szczególnie, jeśli chodzi o rolę i 
uprawnienia Parlamentu;

2. jest przekonany, że długie i żmudne 
negocjacje, zarówno w Radzie, jak i na 
szczeblu międzyinstytucjonalnym, oraz ich 
wynik oznaczają niezadowalającą 
realizację nowych postanowień TFUE 
dotyczących WRF, które stosowano po raz 
pierwszy, szczególnie, jeśli chodzi o rolę i 
uprawnienia Parlamentu;

Or. en

Poprawka 7
Alda Sousa, Jürgen Klute

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
osiągnięcia tego porozumienia i 
zdecydowanie odrzuca sekretną, 
niedemokratyczną procedurę, która 
doprowadziła do porozumienia 
politycznego bez uprzedniej konsultacji ze 
wszystkimi grupami politycznymi w 
Parlamencie Europejskim; z przykrością 
stwierdza, że Rada Europejska 
zlekceważyła rolę i uprawnienia 
Parlamentu zapisane w Traktacie z 
Lizbony;

Or. en

Poprawka 8
Alda Sousa, Jürgen Klute

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla fiasko negocjacji z Radą w 
sprawie wszystkich postanowień 
rozporządzenia o WRF i porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, które miały 
zapewnić wyposażenie Unii w 
nowoczesny, przyszłościowy, elastyczny i 
przejrzysty budżet, który spowodowałby 
wzrost, powstanie godnych miejsc pracy 
oraz wypełnienie luki między 
zobowiązaniami politycznymi UE i 
środkami budżetowymi;

Or. en

Poprawka 9
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ubolewa z powodu faktu, że Rada 
uznała konkluzje Rady Europejskiej z dnia 
8 lutego 2013 r. za wiążące dla 
negocjatorów Rady; podkreśla, że 
konkluzje Rady Europejskiej zawierały
również elementy wchodzące w zakres 
zwykłej procedury ustawodawczej, takie 
jak szczegółowe kryteria przydziału, 
koperty w podziale na programy i 
beneficjentów, a także przydziały 
finansowe w dowolnej wysokości 
dostosowujące poziom krajowych 
wpływów z budżetu Unii;

3. ubolewa z powodu faktu, że Rada 
uznaje konkluzje Rady Europejskiej z dnia 
8 lutego 2013 r. za wiążące dla 
negocjatorów Rady; podkreśla, że 
konkluzje Rady Europejskiej zawierają
również elementy wchodzące w zakres 
zwykłej procedury ustawodawczej, takie 
jak szczegółowe kryteria przydziału, 
koperty w podziale na programy i 
beneficjentów, a także przydziały 
finansowe w dowolnej wysokości 
dostosowujące poziom krajowych 
wpływów z budżetu Unii; wskazuje, że 
negocjacje doprowadziły do sytuacji, w 
której Rada Europejska posiada de facto 
uprawnienia ustawodawcze, co jest 
sprzeczne z postanowieniami i duchem 
Traktatu z Lizbony;

Or. en

Poprawka 10
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ubolewa z powodu faktu, że Rada 
uznała konkluzje Rady Europejskiej z dnia 
8 lutego 2013 r. za wiążące dla 
negocjatorów Rady; podkreśla, że 
konkluzje Rady Europejskiej zawierały 
również elementy wchodzące w zakres 
zwykłej procedury ustawodawczej, takie 
jak szczegółowe kryteria przydziału, 
koperty w podziale na programy i 
beneficjentów, a także przydziały 
finansowe w dowolnej wysokości 
dostosowujące poziom krajowych 

3. potępia to, że Rada uznaje konkluzje 
Rady Europejskiej z dnia 8 lutego 2013 r. 
za wiążące dla negocjatorów Rady; 
podkreśla, że konkluzje Rady Europejskiej 
zawierały również elementy wchodzące w 
zakres zwykłej procedury ustawodawczej, 
takie jak szczegółowe kryteria przydziału, 
koperty w podziale na programy i 
beneficjentów, a także przydziały 
finansowe w dowolnej wysokości 
dostosowujące poziom krajowych 
wpływów z budżetu Unii;
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wpływów z budżetu Unii;

Or. en

Poprawka 11
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. deklaruje stanowczą gotowość do 
pełnego korzystania ze swoich uprawnień 
ustawodawczych zapisanych w Traktacie z 
Lizbony; ponownie oświadcza, że 
negocjacje dotyczące kwestii objętych 
zwykłą procedurą ustawodawczą nie mogą 
być rozstrzygane w oparciu o wcześniejsze 
konkluzje Rady Europejskiej w sprawie 
WRF, które to konkluzje należy traktować 
jako jedynie zalecenia polityczne dla 
Rady; przestrzega Radę przed wszelkimi 
próbami ograniczania uprawnień 
ustawodawczych Parlamentu 
Europejskiego, zwłaszcza w odniesieniu 
do reform polityki spójności i wspólnej 
polityki rolnej (WPR);

Or. en

Poprawka 12
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa ponadto, że liczne kontakty i 
spotkania jego delegacji z kolejnymi 
prezydencjami Rady, jakie miały miejsce 
w ciągu kilku ubiegłych lat, nie wpłynęły 

4. ponadto zdecydowanie potępia to, że 
liczne kontakty i spotkania jego delegacji z 
kolejnymi prezydencjami Rady, jakie 
miały miejsce w ciągu kilku ubiegłych lat, 
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na ducha, harmonogram czy treść 
negocjacji ani na stanowisko Rady, w tym 
konieczność rozróżnienia między 
ustawodawczymi i budżetowymi aspektami 
porozumienia w sprawie WRF;

nie wpłynęły na ducha, harmonogram czy 
treść negocjacji ani na stanowisko Rady, w 
tym, dotychczas, konieczność rozróżnienia 
między ustawodawczymi i budżetowymi 
aspektami porozumienia w sprawie WRF;

Or. en

Poprawka 13
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. głęboko ubolewa z powodu braku 
ambicji i braku konstruktywnego 
podejścia ze strony Komisji Europejskiej, 
która nie wypełniła swej podstawowej roli 
w procesie decyzyjnym;

Or. en

Poprawka 14
Alda Sousa, Jürgen Klute

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. ponownie stwierdza konieczność 
zwiększenia przejrzystości i zapewnienia 
demokratycznej procedury, która 
umożliwia i gwarantuje udział 
przedstawicieli wszystkich grup 
politycznych PE na wszystkich etapach 
negocjacji; nalega, by udzielono mu 
wszelkich odpowiednich informacji 
dostępnych Komisji na temat poziomu 
uzgodnionych krajowych pul środków w 
ramach polityki spójności i polityki rolnej, 
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w tym odstępstw i konkretnych środków 
dla poszczególnych państw 
członkowskich; żąda także wszelkich 
odpowiednich informacji na temat 
wpływu, jakie decyzje w sprawie 
przychodów w WRF wywrą na 
poszczególne państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 15
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca się do Komisji Budżetowej, aby 
we współpracy z Komisją Spraw 
Konstytucyjnych opracowała niezbędne 
konkluzje i odpowiednio wcześniej przed 
przedłożeniem w 2016 r. wniosków w 
sprawie przeglądu/zmiany przedstawiła 
nowe propozycje dotyczące warunków 
takich negocjacji w celu zapewnienia 
demokratycznego i przejrzystego 
charakteru całego procesu ustalania 
budżetu.

6. zwraca się do Komisji Budżetowej, aby 
we współpracy z Komisją Spraw 
Konstytucyjnych opracowała niezbędne 
konkluzje i odpowiednio wcześniej przed 
powyborczym przeglądem w 2016 r. 
przedstawiła nowe propozycje dotyczące 
warunków takich negocjacji w celu 
zapewnienia demokratycznego 
i przejrzystego charakteru całego procesu 
ustalania budżetu.

Or. en


