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Poprawka 1
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zawarcie 
porozumienia w sprawie WRF na lata 2014 
– 2020 było wynikiem długich 
i wyczerpujących negocjacji, trwających 
dwa i pół roku; mając na uwadze, że 
ostateczne porozumienie polityczne można 
osiągnąć wyłącznie na najwyższym 
szczeblu politycznym między 
Parlamentem, prezydencją Rady 
i Komisją;

A. mając na uwadze, że zawarcie 
porozumienia w sprawie WRF na lata 2014 
– 2020 było konserwatywnym 
i uwstecznionym wynikiem długich 
i wyczerpujących negocjacji, trwających 
dwa i pół roku; mając na uwadze, że 
ostateczne porozumienie polityczne można 
osiągnąć wyłącznie na najwyższym 
szczeblu politycznym między trzema
przewodniczącymi (Parlamentu, 
prezydencji Rady i Komisji) zgodnie z art. 
324 TFUE, unikając tym samym 
konsultacji z grupami politycznymi;

Or. en

Poprawka 2
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zawarcie 
porozumienia w sprawie WRF na lata 2014 
– 2020 było wynikiem długich 
i wyczerpujących negocjacji, trwających 
dwa i pół roku; mając na uwadze, że 
ostateczne porozumienie polityczne można 
osiągnąć wyłącznie na najwyższym 
szczeblu politycznym między 
Parlamentem, prezydencją Rady i Komisją;

A. mając na uwadze, że zawarcie 
porozumienia w sprawie WRF na lata 2014 
– 2020 było wynikiem długich, 
wszechstronnych i wyczerpujących 
negocjacji, trwających dwa i pół roku; 
mając na uwadze, że ostateczne 
porozumienie polityczne można osiągnąć 
wyłącznie na najwyższym szczeblu 
politycznym między Parlamentem, 
prezydencją Rady i Komisją;
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Or. en

Poprawka 3
Philip Claeys

Projekt rezolucji
Motyw B 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że całkowity poziom 
kolejnych WRF (960 mld EUR 
w zobowiązaniach, 908 mld EUR
w płatnościach w cenach z 2011 r.), 
przyjęty przez Radę Europejską 
i ostatecznie przyjęty przez Parlament, jest 
niższy w porównaniu do ram finansowych 
na lata 2007 – 2013 o 3,5% 
w zobowiązaniach i 3,7% w płatnościach, 
pomimo zwiększających się kompetencji 
UE w następstwie wejścia w życie traktatu 
lizbońskiego i rozszerzenia Unii do 
dwudziestu ośmiu państw członkowskich;
mając na uwadze, że poziom ten nie 
spełnia celów politycznych i zobowiązań 
UE, w szczególności w odniesieniu do 
strategii „Europa 2020”;

B. mając na uwadze, że całkowity poziom 
kolejnych WRF (960 mld EUR 
w zobowiązaniach, 908 mld EUR
w płatnościach w cenach z 2011 r.), 
przyjęty przez Radę Europejską 
i ostatecznie przyjęty przez Parlament, jest 
niższy w porównaniu do ram finansowych 
na lata 2007 – 2013 o 3,5% 
w zobowiązaniach i 3,7% w płatnościach;

Or. nl

Poprawka 4
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że całkowity poziom 
kolejnych WRF (960 mld EUR 
w zobowiązaniach, 908 mld EUR
w płatnościach w cenach z 2011 r.), 
przyjęty przez Radę Europejską 

B. mając na uwadze, że całkowity poziom 
kolejnych WRF (960 mld EUR 
w zobowiązaniach, 908 mld EUR
w płatnościach w cenach z 2011 r.), 
przyjęty przez Radę Europejską 
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i ostatecznie przyjęty przez Parlament, jest 
niższy w porównaniu do ram finansowych 
na lata 2007 – 2013 o 3,5% 
w zobowiązaniach i 3,7% w płatnościach, 
pomimo zwiększających się kompetencji 
UE w następstwie wejścia w życie traktatu 
lizbońskiego i rozszerzenia Unii do 
dwudziestu ośmiu państw członkowskich; 
mając na uwadze, że poziom ten nie 
spełnia celów politycznych i zobowiązań 
UE, w szczególności w odniesieniu do 
strategii „Europa 2020”;

i ostatecznie przyjęty przez Parlament, jest 
niższy w porównaniu do ram finansowych 
na lata 2007 – 2013 o 3,5% 
w zobowiązaniach i 3,7% w płatnościach, 
co odpowiada obniżeniu o 8,8% 
w zobowiązaniach i o 10% w płatnościach 
w porównaniu do pierwotnego wniosku 
Komisji, który przygotowano przy 
założeniu zamrożenia budżetu UE na 
poziomie z 2013 r., pomimo 
zwiększających się kompetencji UE 
w następstwie wejścia w życie traktatu 
lizbońskiego i rozszerzenia Unii do 
dwudziestu ośmiu państw członkowskich; 
mając na uwadze, że poziom ten nie 
spełnia celów politycznych i zobowiązań 
UE, w szczególności w odniesieniu do 
strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 5
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że roczny budżet UE 
będzie w dalszym ciągu stanowił ok. 1% 
DNB UE w nadchodzących latach, 
znacznie poniżej pułapu zasobów własnych 
w wysokości 1,29% DNB UE dla 
zobowiązań i 1,23% DNB UE dla płatności 
określonego decyzją z 1992 r.;

C. mając na uwadze, że roczny budżet UE 
będzie obniżony do ok. 1% DNB UE 
w nadchodzących latach, co odpowiada 
poziomowi budżetu UE z końca lat 
osiemdziesiątych, znacznie poniżej pułapu 
zasobów własnych w wysokości 1,29% 
DNB UE dla zobowiązań i 1,23% DNB 
UE dla płatności, określonego decyzją 
z 1992 r.;

Or. en

Poprawka 6
Reimer Böge
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Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że roczny budżet UE 
będzie w dalszym ciągu stanowił ok. 1% 
DNB UE w nadchodzących latach, 
znacznie poniżej pułapu zasobów własnych 
w wysokości 1,29% DNB UE dla 
zobowiązań i 1,23% DNB UE dla płatności 
określonego decyzją z 1992 r.;

C. mając na uwadze, że roczny budżet UE 
będzie w dalszym ciągu stanowił ok. 1% 
DNB UE w nadchodzących latach, 
znacznie poniżej pułapu zasobów własnych 
w wysokości 1,29% DNB UE dla 
zobowiązań i 1,23% DNB UE dla 
płatności, określonego w 2010 r.1a;

__________________
1a Dostosowanie pułapów zasobów własnych 
odpowiednio do 1,31% i 1,24% DNB UE zgodnie 
z decyzją Rady Europejskiej z 2007 r. (Dz.U. L 163 
z 23.6.2007, s. 17), a następnie decyzją
o stosowaniu FISIM do celów zasobów własnych
(Dz.U. C 121 z 19.4.2011, s. 41).

Or. en

Poprawka 7
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że w obliczu braku
możliwości zmiany całkowitych kwot 
WRF przyjętych przez Radę Europejską, 
Parlament skutecznie wynegocjował 
włączenie kilku kluczowych, nowych 
przepisów, dzięki którym nowe ramy 
finansowe i nowy roczny budżet UE będą 
bardziej operacyjne, spójne, przejrzyste 
i dostosowane do potrzeb obywateli UE, 
a pułapy określone w wieloletnich ramach 
finansowych będą mogły być w pełni 
wykorzystane; mając na uwadze, że 
przepisy te dotyczą w szczególności 
nowych ustaleń w zakresie zmiany, 

D. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski, nie wykorzystując w pełni 
swych uprawnień legislacyjnych, w tym 
przez nieudzielenie zgody, pozbawił się 
możliwości zakwestionowania 
całkowitych kwot WRF narzuconych
przez Radę Europejską, a poza tym 
częściowo wynegocjował włączenie 
nowych przepisów pozabudżetowych, 
dzięki którym nowe ramy finansowe 
i nowy roczny budżet UE będą bardziej 
operacyjne, przejrzyste i dostosowane do 
potrzeb obywateli UE, a pułapy określone 
w wieloletnich ramach finansowych będą 
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elastyczności, zasobów własnych WRF 
oraz jedności i przejrzystości budżetu UE;

mogły być niemal w pełni wykorzystane; 
mając na uwadze, że przepisy te dotyczą 
w szczególności nowych ustaleń 
w zakresie zmiany, elastyczności, zasobów 
własnych WRF oraz jedności 
i przejrzystości budżetu UE;

Or. en

Poprawka 8
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że w obliczu braku 
możliwości zmiany całkowitych kwot 
WRF przyjętych przez Radę Europejską, 
Parlament skutecznie wynegocjował 
włączenie kilku kluczowych, nowych 
przepisów, dzięki którym nowe ramy 
finansowe i nowy roczny budżet UE będą 
bardziej operacyjne, spójne, przejrzyste 
i dostosowane do potrzeb obywateli UE, 
a pułapy określone w wieloletnich ramach 
finansowych będą mogły być w pełni 
wykorzystane; mając na uwadze, że 
przepisy te dotyczą w szczególności 
nowych ustaleń w zakresie zmiany, 
elastyczności, zasobów własnych WRF
oraz jedności i przejrzystości budżetu UE;

D. mając na uwadze, że w obliczu braku 
możliwości zmiany całkowitych kwot 
WRF przyjętych przez Radę Europejską, 
Parlament skutecznie wynegocjował 
włączenie nowych przepisów, dzięki 
którym nowe ramy finansowe i nowy 
roczny budżet UE będą bardziej 
operacyjne, spójne, przejrzyste 
i dostosowane do potrzeb obywateli UE, 
a pułapy określone w wieloletnich ramach 
finansowych będą mogły być w pełni 
wykorzystane; mając na uwadze, że 
przepisy te dotyczą w szczególności 
nowych ustaleń w zakresie zmiany, 
elastyczności WRF oraz jedności 
i przejrzystości budżetu UE;

Or. en

Poprawka 9
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Motyw D



PE529.801v01-00 8/66 AM\1020127PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że w obliczu braku 
możliwości zmiany całkowitych kwot 
WRF przyjętych przez Radę Europejską, 
Parlament skutecznie wynegocjował 
włączenie kilku kluczowych, nowych 
przepisów, dzięki którym nowe ramy 
finansowe i nowy roczny budżet UE będą 
bardziej operacyjne, spójne, przejrzyste 
i dostosowane do potrzeb obywateli UE, 
a pułapy określone w wieloletnich ramach 
finansowych będą mogły być w pełni 
wykorzystane; mając na uwadze, że 
przepisy te dotyczą w szczególności 
nowych ustaleń w zakresie zmiany, 
elastyczności, zasobów własnych WRF 
oraz jedności i przejrzystości budżetu UE;

D. mając na uwadze, że w obliczu braku 
możliwości zmiany całkowitych kwot 
WRF przyjętych przez Radę Europejską, 
Parlament skupił się na poprawie 
wykonania WRF przez skuteczne
wynegocjowanie włączenia kilku 
kluczowych, nowych przepisów, dzięki 
którym nowe ramy finansowe i nowy 
roczny budżet UE będą bardziej 
operacyjne, spójne, przejrzyste 
i dostosowane do potrzeb obywateli UE, 
a pułapy określone w wieloletnich ramach 
finansowych będą mogły być w pełni 
wykorzystane; mając na uwadze, że 
przepisy te dotyczą w szczególności 
nowych ustaleń w zakresie zmiany, 
elastyczności, zasobów własnych WRF 
oraz jedności i przejrzystości budżetu UE;

Or. en

Poprawka 10
Emer Costello

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że w obliczu braku 
możliwości zmiany całkowitych kwot 
WRF przyjętych przez Radę Europejską,
Parlament skutecznie wynegocjował 
włączenie kilku kluczowych, nowych 
przepisów, dzięki którym nowe ramy 
finansowe i nowy roczny budżet UE będą 
bardziej operacyjne, spójne, przejrzyste 
i dostosowane do potrzeb obywateli UE, 
a pułapy określone w wieloletnich ramach 
finansowych będą mogły być w pełni 
wykorzystane; mając na uwadze, że 
przepisy te dotyczą w szczególności 
nowych ustaleń w zakresie zmiany, 

D. mając na uwadze, że w obliczu braku 
politycznych możliwości zmiany 
całkowitych kwot WRF uzgodnionych
przez Radę Europejską Parlament 
skutecznie wynegocjował włączenie kilku 
kluczowych, nowych przepisów, dzięki 
którym nowe ramy finansowe i nowy 
roczny budżet UE będą bardziej 
operacyjne, spójne, przejrzyste 
i dostosowane do potrzeb obywateli UE, 
a pułapy określone w wieloletnich ramach 
finansowych będą mogły być w pełni 
wykorzystane; mając na uwadze, że 
przepisy te dotyczą w szczególności 
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elastyczności, zasobów własnych WRF 
oraz jedności i przejrzystości budżetu UE;

nowych ustaleń w zakresie zmiany, 
elastyczności, zasobów własnych WRF 
oraz jedności i przejrzystości budżetu UE;

Or. en

Poprawka 11
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze zgodę Parlamentu 
dotyczącą rozporządzenia w sprawie 
nowych WRF i zatwierdzenie w dniu 
19 listopada 2013 r. nowego porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, w następstwie 
spełnienia przez Radę warunków 
określonych w rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 3 lipca 2013 r., 
w tym przyjęcia dodatkowych 11,2 mld 
EUR na płatności za 2013 r.;

E. mając na uwadze zgodę Parlamentu 
dotyczącą rozporządzenia w sprawie 
nowych WRF i zatwierdzenie w dniu 
19 listopada 2013 r. nowego porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, w następstwie 
częściowego spełnienia przez Radę 
warunków określonych w rezolucji 
Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 
2013 r., w tym przyjęcia dodatkowych 11,2 
mld EUR na płatności za 2013 r.; mając na 
uwadze, że posiedzenie inauguracyjne 
grupy wysokiego szczebla ds. zasobów 
własnych nie odbyło się do tej pory, 
chociaż miało zostać „zwołane 
w momencie formalnego przyjęcia 
rozporządzenia w sprawie WRF
z mandatem do zbadania wszystkich 
aspektów reformy systemu zasobów 
własnych”;

Or. en

Poprawka 12
Reimer Böge

Projekt rezolucji
Motyw E
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze zgodę Parlamentu 
dotyczącą rozporządzenia w sprawie 
nowych WRF i zatwierdzenie w dniu 
19 listopada 2013 r. nowego porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, w następstwie 
spełnienia przez Radę warunków 
określonych w rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 3 lipca 2013 r., 
w tym przyjęcia dodatkowych 11,2 mld 
EUR na płatności za 2013 r.;

E. mając na uwadze, zgodnie z 
podstawową zasadą, że „nic nie jest 
uzgodnione, dopóki wszystko nie zostanie 
uzgodnione”, zgodę Parlamentu dotyczącą 
rozporządzenia w sprawie nowych WRF i 
zatwierdzenie w dniu 19 listopada 2013 r. 
nowego porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, w następstwie 
spełnienia przez Radę warunków 
określonych w rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 3 lipca 2013 r., 
w tym przyjęcia dodatkowych 11,2 mld 
EUR na płatności za 2013 r.;

Or. en

Poprawka 13
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że nieuregulowane 
wnioski o płatność, otrzymane po dniu 
31 października 2013 r. i przeniesione na 
2014 r., wynoszą tylko w obszarze polityki 
strukturalnej i polityki spójności 23 mld 
EUR, co przy już uprzednio bardzo niskim 
pułapie środków płatności będzie 
wywierać dodatkową znaczącą presję;

Or. en

Poprawka 14
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że Rada nie poczyniła 
żadnego postępu w sprawie niezbędnej 
reformy obecnego systemu finansowania 
budżetu UE, pomimo ambitnych wniosków 
złożonych przez Komisję dotyczących 
przełamywania impasu spowodowanego 
brakiem systemu rzeczywistych zasobów 
własnych;

F. mając na uwadze, że Rada nie poczyniła 
żadnego postępu w sprawie niezbędnej 
reformy obecnego systemu finansowania 
budżetu UE, naruszając tym samym istotę 
traktatu lizbońskiego, pomimo ambitnych 
wniosków złożonych przez Komisję 
dotyczących przełamywania impasu 
spowodowanego brakiem systemu 
rzeczywistych zasobów własnych;

Or. en

Poprawka 15
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że Rada nie poczyniła 
żadnego postępu w sprawie niezbędnej 
reformy obecnego systemu finansowania 
budżetu UE, pomimo ambitnych wniosków 
złożonych przez Komisję dotyczących 
przełamywania impasu spowodowanego 
brakiem systemu rzeczywistych zasobów 
własnych;

F. mając na uwadze, że Rada nie poczyniła 
żadnego postępu w sprawie niezbędnej 
reformy obecnego systemu finansowania 
budżetu UE, pomimo ambitnych wniosków 
złożonych przez Komisję dotyczących nie 
tylko przełamywania impasu 
spowodowanego brakiem systemu 
rzeczywistych zasobów własnych, lecz 
także dążenia do systemu finansowania 
budżetu UE, który będzie prostszy, 
sprawiedliwszy i przejrzystszy dla 
obywatela UE;

Or. en

Poprawka 16
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. z ubolewaniem przyjmuje fakt, iż 
zarówno procedura prowadząca do 
przyjęcia wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014 – 2020 oraz debata polityczna 
tocząca się wokół tych negocjacji dowiodły 
dobitnie braku wspólnej wizji w kwestii 
budżetu UE, a Parlament nie miał okazji 
skorzystać ze swojej wzmocnionej pozycji 
i uprawnień określonych w Traktacie 
z Lizbony; uważa, że z tego powodu 
kluczowe jest, aby w niniejszym 
sprawozdaniu ujęto niezbędne polityczne 
i instytucjonalne wnioski, które posłużą 
jako podstawa do przygotowania 
przyszłych negocjacji, w szczególności 
w kontekście przeglądu WRF po 
wyborach, który Komisja ma rozpocząć 
przed końcem 2016 r.;

1. z ubolewaniem przyjmuje fakt, iż 
zarówno procedura prowadząca do 
przyjęcia wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014 – 2020 oraz debata polityczna 
tocząca się wokół tych negocjacji dowiodły 
dobitnie braku wspólnej wizji w kwestii 
budżetu UE; podkreśla, że Parlament nie
chciał w pełni skorzystać ze swoich 
uprawnień ustawodawczych, w tym z 
możliwości odmowy udzielenia zgody, jak 
to zostało określone w Traktacie z 
Lizbony, oraz że przyjął zdecydowaną
większością głosów zarówno 
rozporządzenie w sprawie WRF, jak i 
Porozumienie międzyinstytucjonalne w 
sprawie lepszego stanowienia prawa, bez 
przeprowadzenia ponownych negocjacji 
punktów już ustalonych przez Radę 
Europejską; w związku z tym uważa, że 
tak Rada, jak i Parlament – jako 
współustawodawcy – ponoszą
odpowiedzialność zarówno za polityczne, 
jak i za instytucjonalne konsekwencje 
ostatecznego porozumienia; uważa, że 
z tego powodu kluczowe jest, aby 
w niniejszym sprawozdaniu ujęto 
niezbędne polityczne i instytucjonalne 
wnioski, które posłużą jako podstawa do 
przygotowania przyszłych negocjacji, 
w szczególności w kontekście przeglądu 
WRF po wyborach, który Komisja ma 
rozpocząć przed końcem 2016 r.;

Or. en

Poprawka 17
Ingeborg Grässle

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. z ubolewaniem przyjmuje fakt, iż
zarówno procedura prowadząca do 
przyjęcia wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014 – 2020 oraz debata polityczna 
tocząca się wokół tych negocjacji dowiodły 
dobitnie braku wspólnej wizji w kwestii 
budżetu UE, a Parlament nie miał okazji 
skorzystać ze swojej wzmocnionej pozycji 
i uprawnień określonych w Traktacie 
z Lizbony; uważa, że z tego powodu 
kluczowe jest, aby w niniejszym 
sprawozdaniu ujęto niezbędne polityczne 
i instytucjonalne wnioski, które posłużą 
jako podstawa do przygotowania 
przyszłych negocjacji, w szczególności 
w kontekście przeglądu WRF po 
wyborach, który Komisja ma rozpocząć 
przed końcem 2016 r.;

1. uważa, że zarówno procedura 
prowadząca do przyjęcia wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014 – 2020, jak i
debata polityczna tocząca się wokół tych 
negocjacji pokazały, że istnieją bardzo 
rozbieżne podejścia do kwestii budżetu 
UE, jak również do wzmocnionej pozycji 
i uprawnień Parlamentu określonych 
w Traktacie z Lizbony; uważa, że z tego 
powodu kluczowe jest, aby w niniejszym 
sprawozdaniu ujęto niezbędne polityczne 
i instytucjonalne wnioski, które posłużą 
jako podstawa do przygotowania 
przyszłych negocjacji, w szczególności 
w kontekście przeglądu WRF po 
wyborach, który Komisja ma rozpocząć 
przed końcem 2016 r.;

Or. en

Poprawka 18
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z ubolewaniem przyjmuje fakt, iż 
zarówno procedura prowadząca do 
przyjęcia wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014 – 2020 oraz debata polityczna 
tocząca się wokół tych negocjacji dowiodły 
dobitnie braku wspólnej wizji w kwestii 
budżetu UE, a Parlament nie miał okazji 
skorzystać ze swojej wzmocnionej pozycji 
i uprawnień określonych w Traktacie 
z Lizbony; uważa, że z tego powodu 
kluczowe jest, aby w niniejszym 
sprawozdaniu ujęto niezbędne polityczne 
i instytucjonalne wnioski, które posłużą 
jako podstawa do przygotowania 

1. z ubolewaniem przyjmuje fakt, iż 
zarówno procedura prowadząca do 
przyjęcia wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014 – 2020 oraz debata polityczna 
tocząca się wokół tych negocjacji dowiodły 
dobitnie braku wspólnej wizji w kwestii 
budżetu UE i priorytetów, a Parlament nie 
miał okazji skorzystać ze swojej 
wzmocnionej pozycji i uprawnień 
określonych w Traktacie z Lizbony; 
uważa, że z tego powodu kluczowe jest, 
aby w niniejszym sprawozdaniu ujęto 
niezbędne polityczne i instytucjonalne 
wnioski, które posłużą jako podstawa do 
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przyszłych negocjacji, w szczególności 
w kontekście przeglądu WRF po 
wyborach, który Komisja ma rozpocząć 
przed końcem 2016 r.;

przygotowania przyszłych negocjacji, 
w szczególności w kontekście przeglądu 
WRF po wyborach, który Komisja ma 
rozpocząć przed końcem 2016 r.;

Or. en

Poprawka 19
Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z ubolewaniem przyjmuje fakt, iż 
zarówno procedura prowadząca do 
przyjęcia wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014 – 2020 oraz debata polityczna 
tocząca się wokół tych negocjacji dowiodły 
dobitnie braku wspólnej wizji w kwestii 
budżetu UE, a Parlament nie miał okazji 
skorzystać ze swojej wzmocnionej pozycji 
i uprawnień określonych w Traktacie 
z Lizbony; uważa, że z tego powodu 
kluczowe jest, aby w niniejszym 
sprawozdaniu ujęto niezbędne polityczne 
i instytucjonalne wnioski, które posłużą 
jako podstawa do przygotowania 
przyszłych negocjacji, w szczególności 
w kontekście przeglądu WRF po 
wyborach, który Komisja ma rozpocząć 
przed końcem 2016 r.;

1. z ubolewaniem przyjmuje fakt, iż 
zarówno procedura prowadząca do 
przyjęcia wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014 – 2020 oraz debata polityczna 
tocząca się wokół tych negocjacji dowiodły 
dobitnie braku wspólnej wizji instytucji 
UE w kwestii budżetu UE, a Parlament nie 
miał okazji skorzystać ze swojej 
wzmocnionej pozycji i uprawnień 
określonych w Traktacie z Lizbony; 
uważa, że z tego powodu kluczowe jest, 
aby w niniejszym sprawozdaniu ujęto 
niezbędne polityczne i instytucjonalne 
wnioski, które posłużą jako podstawa do 
przygotowania przyszłych negocjacji, 
w szczególności w kontekście przeglądu 
WRF po wyborach, który Komisja ma 
rozpocząć przed końcem 2016 r.;

Or. en

Poprawka 20
Ingeborg Grässle

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości, że 
konsolidacja budżetowa, w obliczu której 
stoją obecnie państwa członkowskie nie 
ułatwiła zawarcia bardziej ambitnego 
porozumienia w sprawie WRF na lata 2014 
– 2020; wyraża jednak głęboki żal, że 
w wyniku tych negocjacji rola budżetu 
UE, jako ważnego i wspólnego 
instrumentu politycznego służącego 
pokonaniu obecnego kryzysu 
gospodarczego i społecznego oraz 
koordynacji i wzmocnieniu krajowych 
działań mających na celu przywrócenie 
wzrostu i zwiększenie zatrudnienia w całej 
UE została w znacznym stopniu 
zlekceważona;

2. przyjmuje do wiadomości, że 
konsolidacja budżetowa, w obliczu której 
stoją obecnie państwa członkowskie, nie 
ułatwiła zawarcia bardziej ambitnego 
porozumienia w sprawie WRF na lata 2014 
– 2020; zauważa, że negocjacje ujawniły
duży rozdźwięk między płatnikami netto 
a beneficjentami netto;

Or. en

Poprawka 21
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości, że 
konsolidacja budżetowa, w obliczu której 
stoją obecnie państwa członkowskie nie 
ułatwiła zawarcia bardziej ambitnego 
porozumienia w sprawie WRF na lata 
2014 – 2020; wyraża jednak głęboki żal, że 
w wyniku tych negocjacji rola budżetu UE, 
jako ważnego i wspólnego instrumentu 
politycznego służącego pokonaniu 
obecnego kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz koordynacji 
i wzmocnieniu krajowych działań 
mających na celu przywrócenie wzrostu 
i zwiększenie zatrudnienia w całej UE 
została w znacznym stopniu zlekceważona;

2. przyjmuje do wiadomości, że 
konsolidacja budżetowa, w obliczu której 
stoją obecnie państwa członkowskie, nie 
ułatwiła pozytywnej i przyszłościowej 
debaty w sprawie WRF na lata 2014 –
2020, podczas gdy mogła to być okazja do 
połączenia ograniczonych zasobów 
publicznych na odpowiednim poziomie 
politycznym i do zwiększenia efektywności
wydatków publicznych; wyraża jednak 
głęboki żal, że w wyniku tych negocjacji 
rola budżetu UE, jako ważnego 
i wspólnego instrumentu politycznego 
służącego pokonaniu obecnego kryzysu 
gospodarczego i społecznego oraz 
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koordynacji i wzmocnieniu krajowych 
działań mających na celu przywrócenie 
wzrostu i zwiększenie zatrudnienia w całej 
UE, została w znacznym stopniu 
zlekceważona;

Or. en

Poprawka 22
Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości, że 
konsolidacja budżetowa, w obliczu której 
stoją obecnie państwa członkowskie nie 
ułatwiła zawarcia bardziej ambitnego 
porozumienia w sprawie WRF na lata 2014 
– 2020; wyraża jednak głęboki żal, że 
w wyniku tych negocjacji rola budżetu UE, 
jako ważnego i wspólnego instrumentu 
politycznego służącego pokonaniu 
obecnego kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz koordynacji 
i wzmocnieniu krajowych działań 
mających na celu przywrócenie wzrostu 
i zwiększenie zatrudnienia w całej UE 
została w znacznym stopniu zlekceważona;

2. przyjmuje do wiadomości, że 
konsolidacja budżetowa, w obliczu której 
stoją obecnie państwa członkowskie,
spowodowała, że zawarcie bardziej 
ambitnego porozumienia w sprawie WRF 
na lata 2014 – 2020 stało się nieosiągalne; 
wyraża jednak głęboki żal, że w wyniku 
tych negocjacji rola budżetu UE, jako 
ważnego i wspólnego instrumentu 
politycznego służącego pokonaniu 
obecnego kryzysu gospodarczego i 
społecznego oraz koordynacji i 
wzmocnieniu krajowych działań mających 
na celu przywrócenie wzrostu i 
zwiększenie zatrudnienia w całej UE,
została w znacznym stopniu zlekceważona;

Or. en

Poprawka 23
Philip Claeys

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości, że 2. przyjmuje do wiadomości, że 
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konsolidacja budżetowa, w obliczu której 
stoją obecnie państwa członkowskie nie 
ułatwiła zawarcia bardziej ambitnego 
porozumienia w sprawie WRF na lata 2014 
– 2020; wyraża jednak głęboki żal, że 
w wyniku tych negocjacji rola budżetu UE, 
jako ważnego i wspólnego instrumentu 
politycznego służącego pokonaniu 
obecnego kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz koordynacji 
i wzmocnieniu krajowych działań 
mających na celu przywrócenie wzrostu 
i zwiększenie zatrudnienia w całej UE 
została w znacznym stopniu zlekceważona;

konsolidacja budżetowa, w obliczu której 
stoją obecnie państwa członkowskie, nie 
ułatwiła zawarcia bardziej ambitnego 
porozumienia w sprawie WRF na lata 2014 
– 2020; zwraca uwagę, że w wyniku tych 
negocjacji rola budżetu UE, jako ważnego 
i wspólnego instrumentu politycznego 
służącego pokonaniu obecnego kryzysu 
gospodarczego i społecznego oraz 
koordynacji i wzmocnieniu krajowych 
działań mających na celu przywrócenie 
wzrostu i zwiększenie zatrudnienia w całej 
UE, została w znacznym stopniu 
zlekceważona;

Or. nl

Poprawka 24
Dominique Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości, że 
konsolidacja budżetowa, w obliczu której 
stoją obecnie państwa członkowskie nie 
ułatwiła zawarcia bardziej ambitnego 
porozumienia w sprawie WRF na lata 2014
– 2020; wyraża jednak głęboki żal, że 
w wyniku tych negocjacji rola budżetu UE, 
jako ważnego i wspólnego instrumentu 
politycznego służącego pokonaniu 
obecnego kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz koordynacji 
i wzmocnieniu krajowych działań 
mających na celu przywrócenie wzrostu 
i zwiększenie zatrudnienia w całej UE 
została w znacznym stopniu 
zlekceważona;

2. przyjmuje do wiadomości, że 
konsolidacja budżetowa, w obliczu której 
stoją obecnie państwa członkowskie, nie 
ułatwiła zawarcia bardziej ambitnego 
porozumienia w sprawie WRF na lata 2014
– 2020; wyraża jednak głęboki żal, że 
w wyniku tych negocjacji rola budżetu UE 
jako ważnego i wspólnego instrumentu 
politycznego służącego pokonaniu 
obecnego kryzysu gospodarczego 
i społecznego nie została uznana; 
przypomina, że budżet europejski jest 
w większości przeznaczony na inwestycje 
i zapewnia jednolite ramy koordynacji i 
wzmocnienia krajowych działań 
prowadzonych w celu przywrócenia 
wzrostu, pobudzenia konkurencyjności
oraz zwiększenia zatrudnienia w całej UE;

Or. fr
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Poprawka 25
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zwraca uwagę, że budżet UE powinien 
uwzględniać perspektywę płci, aby stać się 
skutecznym narzędziem politycznym 
prowadzącym do zrównoważonego
i sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu i zatrudnienia, w szczególności 
w trudnej sytuacji finansowej 
i gospodarczej;

Or. en

Poprawka 26
Philip Claeys

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża głębokie zaniepokojenie 
z powodu wieloletniego zatruwania debaty 
budżetowej w Radzie argumentem 
„godziwego dochodu”; podkreśla, że 
sytuacja ta jest w dużej mierze 
spowodowana obecnym systemem 
finansowania UE, w ramach którego 85% 
dochodów pochodzi ze składek krajowych, 
a nie z rzeczywistych zasobów własnych; 
uważa, że taki system kładzie 
nieproporcjonalny nacisk na salda netto 
państw członkowskich i powoduje 
stopniowe wprowadzanie złożonych 
i niejasnych rabatów oraz innych 
mechanizmów korekty finansowania 
budżetu UE;

skreślony
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Or. nl

Poprawka 27
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża głębokie zaniepokojenie 
z powodu wieloletniego zatruwania debaty 
budżetowej w Radzie argumentem 
„godziwego dochodu”; podkreśla, że 
sytuacja ta jest w dużej mierze 
spowodowana obecnym systemem 
finansowania UE, w ramach którego 85% 
dochodów pochodzi ze składek krajowych, 
a nie z rzeczywistych zasobów własnych;
uważa, że taki system kładzie 
nieproporcjonalny nacisk na salda netto 
państw członkowskich i powoduje
stopniowe wprowadzanie złożonych 
i niejasnych rabatów oraz innych 
mechanizmów korekty finansowania 
budżetu UE;

3. wyraża głębokie zaniepokojenie 
z powodu wieloletniego zatruwania debaty 
budżetowej w Radzie argumentem 
„godziwego dochodu”; uważa, że debata 
ta toczyła się już przed wprowadzeniem 
pojęcia zasobów opartych na DNB, 
a pojawienie się pojęcia zasobów pogłębiło
tylko trudną atmosferę wokół debaty
i spowodowało stopniowe wprowadzanie 
złożonych i niejasnych rabatów oraz 
innych mechanizmów korekty 
finansowania budżetu UE;

Or. en

Poprawka 28
Ingeborg Grässle

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża głębokie zaniepokojenie 
z powodu wieloletniego zatruwania debaty 
budżetowej w Radzie argumentem
„godziwego dochodu”; podkreśla, że 
sytuacja ta jest w dużej mierze 
spowodowana obecnym systemem 
finansowania UE, w ramach którego 85% 

3. zwraca uwagę, że argument „godziwego 
dochodu” wydaje się wpływać na debaty 
budżetowe w Radzie; podkreśla, że 
sytuacja ta jest w dużej mierze 
spowodowana obecnym systemem 
finansowania UE, w ramach którego 85% 
dochodów pochodzi ze składek krajowych, 
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dochodów pochodzi ze składek krajowych, 
a nie z rzeczywistych zasobów własnych; 
uważa, że taki system kładzie 
nieproporcjonalny nacisk na salda netto 
państw członkowskich i powoduje 
stopniowe wprowadzanie złożonych 
i niejasnych rabatów oraz innych 
mechanizmów korekty finansowania 
budżetu UE;

a nie z rzeczywistych zasobów własnych; 
uważa, że taki system kładzie 
nieproporcjonalny nacisk na salda netto 
państw członkowskich i powoduje 
stopniowe wprowadzanie złożonych 
i niejasnych rabatów oraz innych 
mechanizmów korekty finansowania 
budżetu UE;

Or. en

Poprawka 29
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża głębokie zaniepokojenie 
z powodu wieloletniego zatruwania debaty 
budżetowej w Radzie argumentem 
„godziwego dochodu”; podkreśla, że 
sytuacja ta jest w dużej mierze 
spowodowana obecnym systemem 
finansowania UE, w ramach którego 85% 
dochodów pochodzi ze składek krajowych, 
a nie z rzeczywistych zasobów własnych; 
uważa, że taki system kładzie 
nieproporcjonalny nacisk na salda netto 
państw członkowskich i powoduje 
stopniowe wprowadzanie złożonych 
i niejasnych rabatów oraz innych 
mechanizmów korekty finansowania 
budżetu UE;

3. wyraża głębokie zaniepokojenie 
z powodu wieloletniego zatruwania debaty 
budżetowej w Radzie argumentem 
„godziwego dochodu”, zamiast stosowania
argumentu europejskiej wartości dodanej; 
podkreśla, że sytuacja ta jest w dużej 
mierze spowodowana obecnym systemem 
finansowania UE, w ramach którego 85% 
dochodów pochodzi ze składek krajowych, 
a nie z rzeczywistych zasobów własnych; 
uważa, że taki system kładzie 
nieproporcjonalny nacisk na salda netto 
państw członkowskich i powoduje 
stopniowe wprowadzanie złożonych 
i niejasnych rabatów oraz innych 
mechanizmów korekty finansowania 
budżetu UE;

Or. en

Poprawka 30
Reimer Böge



AM\1020127PL.doc 21/66 PE529.801v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża głębokie zaniepokojenie 
z powodu wieloletniego zatruwania debaty 
budżetowej w Radzie argumentem 
„godziwego dochodu”; podkreśla, że 
sytuacja ta jest w dużej mierze 
spowodowana obecnym systemem 
finansowania UE, w ramach którego 85% 
dochodów pochodzi ze składek krajowych, 
a nie z rzeczywistych zasobów własnych; 
uważa, że taki system kładzie 
nieproporcjonalny nacisk na salda netto 
państw członkowskich i powoduje 
stopniowe wprowadzanie złożonych 
i niejasnych rabatów oraz innych 
mechanizmów korekty finansowania
budżetu UE;

3. wyraża głębokie zaniepokojenie 
z powodu wieloletniego zatruwania debaty 
budżetowej w Radzie argumentem 
„godziwego dochodu”; podkreśla, że 
sytuacja ta jest w dużej mierze 
spowodowana obecnym systemem 
finansowania UE, w ramach którego 74% 
dochodów pochodzi ze składek krajowych
opartych na DNB, a nie z rzeczywistych 
zasobów własnych; uważa, że taki system 
kładzie nieproporcjonalny nacisk na salda 
netto państw członkowskich i powoduje 
stopniowe wprowadzanie złożonych 
i niejasnych rabatów oraz innych 
mechanizmów korekty finansowania 
budżetu UE;

Or. en

Poprawka 31
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża głębokie zaniepokojenie 
z powodu wieloletniego zatruwania debaty 
budżetowej w Radzie argumentem 
„godziwego dochodu”; podkreśla, że 
sytuacja ta jest w dużej mierze 
spowodowana obecnym systemem 
finansowania UE, w ramach którego 85% 
dochodów pochodzi ze składek krajowych, 
a nie z rzeczywistych zasobów własnych; 
uważa, że taki system kładzie 
nieproporcjonalny nacisk na salda netto 
państw członkowskich i powoduje 
stopniowe wprowadzanie złożonych 
i niejasnych rabatów oraz innych 

3. wyraża głębokie zaniepokojenie 
z powodu wieloletniego zatruwania debaty 
budżetowej w Radzie argumentem 
„godziwego dochodu”; podkreśla, że 
sytuacja ta jest w dużej mierze 
spowodowana obecnym systemem 
finansowania UE, w ramach którego 85% 
dochodów pochodzi ze składek krajowych, 
a nie z rzeczywistych zasobów własnych, 
jak przewidziano w traktacie rzymskim; 
uważa, że taki system kładzie 
nieproporcjonalny nacisk na salda netto 
państw członkowskich i powoduje 
stopniowe wprowadzanie złożonych 
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mechanizmów korekty finansowania 
budżetu UE;

i niejasnych rabatów oraz innych 
mechanizmów korekty finansowania 
budżetu UE;

Or. en

Poprawka 32
Philip Claeys

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest przekonany, że logika ta 
towarzyszyła również Radzie Europejskiej 
podczas zawarcia porozumienia w sprawie 
WRF dnia 8 lutego 2013 r.; ubolewa nad 
tym, że sytuację tę odzwierciedlał fakt, że 
przydziały krajowe, w szczególności 
w zakresie rolnictwa i polityki spójności, 
określono właśnie w tamtym momencie; 
wyraża żal, w szczególności z powodu 
wykazu specjalnych przydziałów 
i „darowizn” udzielonych w trakcie 
negocjacji szefów państw i rządów, 
których udzielenie nie zostało poparte 
obiektywnymi i możliwymi do 
zweryfikowania kryteriami, lecz stanowi 
raczej odzwierciedlenie siły przetargowej 
państw członkowskich, usiłujących 
zabezpieczyć swoje krajowe interesy 
i zmaksymalizować swoje dochody netto; 
potępia brak przejrzystości podczas 
zawierania tego porozumienia;

skreślony

Or. nl

Poprawka 33
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. jest przekonany, że logika ta 
towarzyszyła również Radzie Europejskiej 
podczas zawarcia porozumienia w sprawie 
WRF dnia 8 lutego 2013 r.; ubolewa nad 
tym, że sytuację tę odzwierciedlał fakt, że
przydziały krajowe, w szczególności 
w zakresie rolnictwa i polityki spójności, 
określono właśnie w tamtym momencie; 
wyraża żal, w szczególności z powodu 
wykazu specjalnych przydziałów 
i „darowizn” udzielonych w trakcie 
negocjacji szefów państw i rządów, 
których udzielenie nie zostało poparte 
obiektywnymi i możliwymi do 
zweryfikowania kryteriami, lecz stanowi 
raczej odzwierciedlenie siły przetargowej 
państw członkowskich, usiłujących 
zabezpieczyć swoje krajowe interesy 
i zmaksymalizować swoje dochody netto; 
potępia brak przejrzystości podczas 
zawierania tego porozumienia;

4. jest przekonany, że logika ta 
towarzyszyła również Radzie Europejskiej 
podczas zawarcia porozumienia w sprawie 
WRF dnia 8 lutego 2013 r.; uważa za 
szkodliwe dla europejskiego projektu, że
sytuację tę odzwierciedlał fakt, iż
przydziały krajowe, w szczególności 
w zakresie rolnictwa i polityki spójności, 
określono właśnie w tamtym momencie, 
kiedy Rada Europejska nie miała 
uprawnień ustawodawczych, jak
określono w Traktacie z Lizbony; 
dodatkowo wyraża żal z powodu wykazu 
specjalnych przydziałów i „darowizn” 
udzielonych w trakcie negocjacji szefów 
państw i rządów, których udzielenie nie 
zostało poparte obiektywnymi i możliwymi 
do zweryfikowania kryteriami, lecz 
stanowi raczej odzwierciedlenie siły 
przetargowej państw członkowskich
usiłujących zabezpieczyć swoje krajowe 
interesy i zmaksymalizować swoje 
dochody netto; potępia brak przejrzystości 
podczas zawierania tego porozumienia; 
zaznacza jednak, że Parlament nigdy nie 
zakwestionował „darowizn” podczas 
procesu negocjacji;

Or. en

Poprawka 34
Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest przekonany, że logika ta 
towarzyszyła również Radzie Europejskiej 
podczas zawarcia porozumienia w sprawie 
WRF dnia 8 lutego 2013 r.; ubolewa nad 
tym, że sytuację tę odzwierciedlał fakt, że 

4. jest przekonany, że logika ta 
towarzyszyła również Radzie Europejskiej 
podczas zawarcia porozumienia w sprawie 
WRF dnia 8 lutego 2013 r.; ubolewa nad 
tym, że sytuację tę odzwierciedlał fakt, iż
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przydziały krajowe, w szczególności 
w zakresie rolnictwa i polityki spójności, 
określono właśnie w tamtym momencie; 
wyraża żal, w szczególności z powodu 
wykazu specjalnych przydziałów 
i „darowizn” udzielonych w trakcie 
negocjacji szefów państw i rządów, 
których udzielenie nie zostało poparte 
obiektywnymi i możliwymi do 
zweryfikowania kryteriami, lecz stanowi 
raczej odzwierciedlenie siły przetargowej 
państw członkowskich, usiłujących 
zabezpieczyć swoje krajowe interesy 
i zmaksymalizować swoje dochody netto; 
potępia brak przejrzystości podczas 
zawierania tego porozumienia;

przydziały krajowe, w szczególności 
w zakresie dwóch dużych obszarów, czyli
rolnictwa i polityki spójności, określono 
właśnie w tamtym momencie; wyraża żal, 
w szczególności z powodu wykazu 
specjalnych przydziałów i „darowizn” 
udzielonych w trakcie negocjacji szefów 
państw i rządów, których udzielenie nie 
zostało poparte obiektywnymi i możliwymi 
do zweryfikowania kryteriami, lecz 
stanowi raczej odzwierciedlenie siły 
przetargowej państw członkowskich
usiłujących zabezpieczyć swoje krajowe 
interesy i zmaksymalizować swoje 
dochody netto; potępia brak przejrzystości 
podczas zawierania tego porozumienia 
oraz niechętny stosunek Rady i Komisji do 
przekazywania Parlamentowi wszystkich 
istotnych dokumentów;

Or. en

Poprawka 35
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest przekonany, że logika ta 
towarzyszyła również Radzie Europejskiej 
podczas zawarcia porozumienia w sprawie 
WRF dnia 8 lutego 2013 r.; ubolewa nad 
tym, że sytuację tę odzwierciedlał fakt, że
przydziały krajowe, w szczególności 
w zakresie rolnictwa i polityki spójności, 
określono właśnie w tamtym momencie; 
wyraża żal, w szczególności z powodu 
wykazu specjalnych przydziałów 
i „darowizn” udzielonych w trakcie 
negocjacji szefów państw i rządów, 
których udzielenie nie zostało poparte 
obiektywnymi i możliwymi do 
zweryfikowania kryteriami, lecz stanowi 
raczej odzwierciedlenie siły przetargowej 

4. jest przekonany, że logika ta 
towarzyszyła również Radzie Europejskiej 
podczas zawarcia porozumienia w sprawie 
WRF dnia 8 lutego 2013 r.; ubolewa nad 
tym, że sytuację tę odzwierciedlał fakt, iż
przydziały krajowe, w szczególności w
zakresie rolnictwa i polityki spójności, 
określono właśnie w tamtym momencie; 
wyraża żal, w szczególności z powodu 
wykazu specjalnych przydziałów 
i „darowizn” udzielonych w trakcie 
negocjacji szefów państw i rządów, 
których liczba osiągnęła punkt 
kulminacyjny w konkluzjach Rady 
Europejskiej z dnia 8 lutego 2013 r. 
i których udzielenie nie zostało poparte 
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państw członkowskich, usiłujących 
zabezpieczyć swoje krajowe interesy 
i zmaksymalizować swoje dochody netto; 
potępia brak przejrzystości podczas 
zawierania tego porozumienia;

obiektywnymi i możliwymi do 
zweryfikowania kryteriami, lecz stanowi 
odzwierciedlenie siły przetargowej państw 
członkowskich usiłujących zabezpieczyć 
swoje krajowe interesy i zmaksymalizować 
swoje dochody netto; potępia brak 
przejrzystości podczas zawierania tego 
porozumienia; podkreśla, że suma 27 
indywidualnych narodowych zwycięstw
wcale nie jest sukcesem Europy;

Or. en

Poprawka 36
Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest przekonany, że logika ta 
towarzyszyła również Radzie Europejskiej 
podczas zawarcia porozumienia w sprawie 
WRF dnia 8 lutego 2013 r.; ubolewa nad 
tym, że sytuację tę odzwierciedlał fakt, że
przydziały krajowe, w szczególności 
w zakresie rolnictwa i polityki spójności,
określono właśnie w tamtym momencie; 
wyraża żal, w szczególności z powodu 
wykazu specjalnych przydziałów 
i „darowizn” udzielonych w trakcie 
negocjacji szefów państw i rządów, 
których udzielenie nie zostało poparte 
obiektywnymi i możliwymi do 
zweryfikowania kryteriami, lecz stanowi 
raczej odzwierciedlenie siły przetargowej 
państw członkowskich, usiłujących 
zabezpieczyć swoje krajowe interesy 
i zmaksymalizować swoje dochody netto; 
potępia brak przejrzystości podczas 
zawierania tego porozumienia;

4. jest przekonany, że logika ta 
towarzyszyła również Radzie Europejskiej 
podczas zawarcia porozumienia w sprawie 
WRF dnia 8 lutego 2013 r.; ubolewa nad 
tym, że sytuację tę odzwierciedlał fakt, iż
przydziały krajowe, w szczególności 
w zakresie rolnictwa i polityki spójności, 
które są ważnym narzędziem w zakresie 
rozwoju regionalnego i zatrudnienia,
określono właśnie w tamtym momencie; 
wyraża żal, w szczególności z powodu 
wykazu specjalnych przydziałów 
i „darowizn” udzielonych w trakcie 
negocjacji szefów państw i rządów, 
których udzielenie nie zostało poparte 
obiektywnymi i możliwymi do 
zweryfikowania kryteriami, lecz stanowi 
raczej odzwierciedlenie siły przetargowej 
państw członkowskich usiłujących 
zabezpieczyć swoje krajowe interesy 
i zmaksymalizować swoje dochody netto; 
potępia brak przejrzystości podczas 
zawierania tego porozumienia;

Or. lv
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Poprawka 37
Ingeborg Grässle

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest przekonany, że logika ta 
towarzyszyła również Radzie Europejskiej 
podczas zawarcia porozumienia w sprawie 
WRF dnia 8 lutego 2013 r.; ubolewa nad 
tym, że sytuację tę odzwierciedlał fakt, że 
przydziały krajowe, w szczególności 
w zakresie rolnictwa i polityki spójności, 
określono właśnie w tamtym momencie; 
wyraża żal, w szczególności z powodu
wykazu specjalnych przydziałów 
i „darowizn” udzielonych w trakcie 
negocjacji szefów państw i rządów, 
których udzielenie nie zostało poparte 
obiektywnymi i możliwymi do 
zweryfikowania kryteriami, lecz stanowi 
raczej odzwierciedlenie siły przetargowej 
państw członkowskich, usiłujących 
zabezpieczyć swoje krajowe interesy 
i zmaksymalizować swoje dochody netto; 
potępia brak przejrzystości podczas 
zawierania tego porozumienia;

4. jest przekonany, że logika ta 
towarzyszyła również Radzie Europejskiej 
podczas zawarcia porozumienia w sprawie 
WRF dnia 8 lutego 2013 r.; ubolewa nad 
tym, że sytuację tę odzwierciedlał fakt, iż
przydziały krajowe, w szczególności 
w zakresie rolnictwa i polityki spójności, 
określono właśnie w tamtym momencie; 
wyraża krytykę, w szczególności z powodu 
wykazu specjalnych przydziałów 
i „darowizn” udzielonych w trakcie 
negocjacji szefów państw i rządów, 
których udzielenie nie zostało poparte 
obiektywnymi i możliwymi do 
zweryfikowania kryteriami, lecz stanowi 
raczej odzwierciedlenie siły przetargowej 
państw członkowskich usiłujących 
zabezpieczyć swoje krajowe interesy 
i zmaksymalizować swoje dochody netto; 
potępia brak przejrzystości podczas 
zawierania tego porozumienia;

Or. en

Poprawka 38
Philip Claeys

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zdecydowanie odrzuca taką czysto 
księgową wizję budżetu UE, która nie 
uwzględnia europejskiej wartości dodanej, 
zaprzecza zasadzie solidarności 

skreślony
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europejskiej i lekceważy obecną 
i potencjalną rolę budżetu UE we 
wzmacnianiu zarządzania gospodarką; 
podkreśla, że budżet UE jest przede 
wszystkim budżetem inwestycyjnym 
z silnym efektem mnożnikowym oraz 
katalizatorem wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy w całej Unii; ubolewa zatem nad 
tym, że niektóre państwa członkowskie 
wydają się traktować krajowe składki do 
budżetu UE wyłącznie jako koszt, który 
należy zminimalizować;

Or. nl

Poprawka 39
Ingeborg Grässle

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zdecydowanie odrzuca taką czysto 
księgową wizję budżetu UE, która nie 
uwzględnia europejskiej wartości dodanej, 
zaprzecza zasadzie solidarności 
europejskiej i lekceważy obecną 
i potencjalną rolę budżetu UE we 
wzmacnianiu zarządzania gospodarką;
podkreśla, że budżet UE jest przede 
wszystkim budżetem inwestycyjnym 
z silnym efektem mnożnikowym oraz 
katalizatorem wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy w całej Unii; ubolewa zatem nad 
tym, że niektóre państwa członkowskie 
wydają się traktować krajowe składki do 
budżetu UE wyłącznie jako koszt, który 
należy zminimalizować;

5. podkreśla, że budżet UE jest przede 
wszystkim budżetem inwestycyjnym 
z silnym efektem mnożnikowym oraz 
katalizatorem wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy w całej Unii; ubolewa zatem nad 
tym, że niektóre państwa członkowskie 
wydają się traktować krajowe składki do 
budżetu UE wyłącznie jako koszt, który 
należy zminimalizować, a wpływy
z budżetu UE jako dodatkowe źródło 
dochodu do swojej swobodnej dyspozycji;

Or. en

Poprawka 40
Dominique Riquet
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zdecydowanie odrzuca taką czysto 
księgową wizję budżetu UE, która nie 
uwzględnia europejskiej wartości dodanej, 
zaprzecza zasadzie solidarności 
europejskiej i lekceważy obecną 
i potencjalną rolę budżetu UE we 
wzmacnianiu zarządzania gospodarką; 
podkreśla, że budżet UE jest przede 
wszystkim budżetem inwestycyjnym 
z silnym efektem mnożnikowym oraz 
katalizatorem wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy w całej Unii; ubolewa zatem nad 
tym, że niektóre państwa członkowskie 
wydają się traktować krajowe składki do 
budżetu UE wyłącznie jako koszt, który 
należy zminimalizować;

5. zdecydowanie odrzuca taką czysto 
księgową wizję budżetu UE, która nie 
uwzględnia europejskiej wartości dodanej, 
zaprzecza zasadzie solidarności 
europejskiej i lekceważy obecną 
i potencjalną rolę budżetu UE we 
wzmacnianiu zarządzania gospodarką; 
podkreśla, że budżet UE jest przede 
wszystkim budżetem inwestycyjnym 
z silnym efektem mnożnikowym
umożliwiającym realizację projektów, 
których wykonanie byłoby trudne lub 
niemożliwe bez wsparcia z tego budżetu,
oraz katalizatorem wzrostu, 
konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy 
w całej Unii; ubolewa zatem nad tym, że 
niektóre państwa członkowskie wydają się 
traktować krajowe składki do budżetu UE 
wyłącznie jako koszt, który należy 
zminimalizować;

Or. fr

Poprawka 41
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zdecydowanie odrzuca taką czysto 
księgową wizję budżetu UE, która nie 
uwzględnia europejskiej wartości dodanej, 
zaprzecza zasadzie solidarności 
europejskiej i lekceważy obecną 
i potencjalną rolę budżetu UE we 
wzmacnianiu zarządzania gospodarką; 
podkreśla, że budżet UE jest przede 
wszystkim budżetem inwestycyjnym 

5. zdecydowanie odrzuca taką czysto 
księgową wizję budżetu UE, która nie 
uwzględnia europejskiej wartości dodanej, 
zaprzecza zasadzie solidarności 
europejskiej i lekceważy obecną 
i potencjalną rolę budżetu UE we 
wzmacnianiu zarządzania gospodarką; 
podkreśla, że budżet UE jest przede 
wszystkim budżetem inwestycyjnym 
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z silnym efektem mnożnikowym oraz 
katalizatorem wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy w całej Unii; ubolewa zatem nad 
tym, że niektóre państwa członkowskie 
wydają się traktować krajowe składki do 
budżetu UE wyłącznie jako koszt, który 
należy zminimalizować;

z silnym efektem mnożnikowym oraz 
katalizatorem wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy w całej Unii; potępia zatem to, że 
niektóre państwa członkowskie wydają się 
traktować krajowe składki do budżetu UE 
wyłącznie jako koszt, który należy 
zminimalizować;

Or. en

Poprawka 42
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że Rada Europejska przyjęła 
odgórne podejście przy podejmowaniu 
decyzji o całkowitej wielkości WRF na lata 
2014 – 2020, co wskazuje na niepokojącą 
rozbieżność między zobowiązaniami 
politycznymi UE, które przyjęła Rada 
Europejska, a jej niechęcią do 
odpowiedniego finansowania realizacji 
takich zobowiązań; jest przekonany, że 
decyzja ta, wręcz przeciwnie, powinna 
opierać się na podejściu oddolnym oraz 
być wynikiem dogłębnej oceny potrzeb 
finansowych UE i celów politycznych 
określonych w wieloletnich programach 
i strategiach politycznych UE 
sformułowanych przez prawodawcę;

6. wyraża głębokie ubolewanie, że Rada 
Europejska przyjęła odgórne podejście 
przy podejmowaniu decyzji o całkowitej 
wielkości WRF na lata 2014 – 2020, co 
wskazuje na niepokojącą rozbieżność 
między zobowiązaniami politycznymi UE, 
które przyjęła Rada Europejska, a jej 
niechęcią do odpowiedniego finansowania 
realizacji takich zobowiązań; jest 
przekonany, że decyzja ta, wręcz 
przeciwnie, powinna opierać się na 
podejściu oddolnym oraz być wynikiem 
dogłębnej oceny potrzeb finansowych UE 
i celów politycznych określonych 
w wieloletnich programach i strategiach 
politycznych UE sformułowanych przez 
prawodawcę;

Or. en

Poprawka 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że Rada Europejska przyjęła 
odgórne podejście przy podejmowaniu 
decyzji o całkowitej wielkości WRF na lata 
2014 – 2020, co wskazuje na niepokojącą 
rozbieżność między zobowiązaniami 
politycznymi UE, które przyjęła Rada 
Europejska, a jej niechęcią do 
odpowiedniego finansowania realizacji 
takich zobowiązań; jest przekonany, że 
decyzja ta, wręcz przeciwnie, powinna 
opierać się na podejściu oddolnym oraz 
być wynikiem dogłębnej oceny potrzeb 
finansowych UE i celów politycznych 
określonych w wieloletnich programach 
i strategiach politycznych UE 
sformułowanych przez prawodawcę;

6. zauważa, że Rada Europejska przyjęła 
odgórne podejście w podejmowaniu 
decyzji o całkowitej wielkości WRF na lata 
2014 – 2020, co wskazuje na niepokojącą 
rozbieżność między zobowiązaniami 
politycznymi UE, które przyjęła Rada 
Europejska, a jej niechęcią do 
odpowiedniego finansowania realizacji 
takich zobowiązań; jest przekonany, że 
decyzja ta, wręcz przeciwnie, powinna 
opierać się na podejściu oddolnym oraz 
być wynikiem dogłębnej oceny potrzeb 
finansowych UE i celów politycznych 
określonych w wieloletnich programach 
i strategiach politycznych UE 
sformułowanych przez prawodawcę;
podkreśla, że Parlament Europejski nie 
docenił zdolności Rady Europejskiej do
oceny wpływu wejścia w życie Traktatu 
z Lizbony na kompetencje PE w sprawie 
przyjęcia WRF i do utrzymania tego 
podejścia;

Or. en

Poprawka 44
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że Rada Europejska przyjęła 
odgórne podejście przy podejmowaniu 
decyzji o całkowitej wielkości WRF na lata 
2014 – 2020, co wskazuje na niepokojącą 
rozbieżność między zobowiązaniami 
politycznymi UE, które przyjęła Rada 
Europejska, a jej niechęcią do 
odpowiedniego finansowania realizacji 
takich zobowiązań; jest przekonany, że 

6. zauważa, że Rada Europejska przyjęła 
odgórne podejście przy podejmowaniu 
decyzji o całkowitej wielkości WRF na lata 
2014 – 2020, co wskazuje na niepokojącą 
rozbieżność między zobowiązaniami 
politycznymi UE, które przyjęła Rada 
Europejska, a jej niechęcią do 
odpowiedniego finansowania realizacji 
takich zobowiązań; jest przekonany, że 
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decyzja ta, wręcz przeciwnie, powinna 
opierać się na podejściu oddolnym oraz 
być wynikiem dogłębnej oceny potrzeb 
finansowych UE i celów politycznych 
określonych w wieloletnich programach 
i strategiach politycznych UE 
sformułowanych przez prawodawcę;

decyzja ta, wręcz przeciwnie, powinna 
opierać się na podejściu oddolnym oraz 
być wynikiem dogłębnej oceny potrzeb 
finansowych UE i celów politycznych 
określonych w wieloletnich programach 
i strategiach politycznych UE 
sformułowanych przez 
współprawodawców;

Or. en

Poprawka 45
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zatem przekonany, że jakakolwiek 
decyzja w sprawie ram finansowych 
powinna zostać poprzedzona prawdziwą 
debatą polityczną na temat roli, funkcji 
i wartości dodanej budżetu UE i powinna 
się na niej opierać, jak również na jej 
kompatybilności z politycznymi 
i operacyjnymi celami przypisanymi Unii; 
uważa, że w celu zniwelowania 
rozbieżności między wizjami budżetu UE 
i tego, co może osiągnąć, należy 
zorganizować taką debatę w odpowiednim 
czasie i zaangażować w nią trzy instytucje 
UE oraz wszystkie parlamenty narodowe, 
jak również najwyższy szczebel polityczny 
w państwach członkowskich;

7. jest zatem przekonany, że jakakolwiek 
decyzja w sprawie ram finansowych 
powinna zostać poprzedzona prawdziwą 
debatą polityczną na temat roli, funkcji 
i wartości dodanej budżetu UE i powinna 
się na niej opierać, jak również na jej 
kompatybilności z politycznymi 
i operacyjnymi priorytetami i celami 
przypisanymi Unii; podkreślając fakt, że 
WRF są jednym z najskuteczniejszych
narzędzi reformy, uważa, że w celu 
zniwelowania rozbieżności między 
wizjami budżetu UE i tego, co może 
osiągnąć, należy zorganizować taką debatę 
w odpowiednim czasie i zaangażować 
w nią trzy instytucje UE oraz wszystkie 
parlamenty narodowe, jak również 
najwyższy szczebel polityczny 
w państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 46
Frédéric Daerden, Pervenche Berès
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zatem przekonany, że jakakolwiek 
decyzja w sprawie ram finansowych 
powinna zostać poprzedzona prawdziwą 
debatą polityczną na temat roli, funkcji 
i wartości dodanej budżetu UE i powinna 
się na niej opierać, jak również na jej 
kompatybilności z politycznymi 
i operacyjnymi celami przypisanymi Unii; 
uważa, że w celu zniwelowania 
rozbieżności między wizjami budżetu UE 
i tego, co może osiągnąć, należy 
zorganizować taką debatę w odpowiednim 
czasie i zaangażować w nią trzy instytucje 
UE oraz wszystkie parlamenty narodowe, 
jak również najwyższy szczebel polityczny 
w państwach członkowskich;

7. jest zatem przekonany, że jakakolwiek 
decyzja w sprawie ram finansowych 
powinna zostać poprzedzona prawdziwą 
debatą polityczną na temat roli, funkcji 
i wartości dodanej budżetu UE i powinna 
się na niej opierać, jak również na jej 
kompatybilności z polityczną strategią
przyjętą przez Unię oraz z operacyjnymi 
celami przypisanymi Unii; uważa, że 
w celu zniwelowania rozbieżności między 
wizjami budżetu UE i tego, co może 
osiągnąć, należy zorganizować taką debatę 
w odpowiednim czasie i zaangażować 
w nią trzy instytucje UE oraz wszystkie 
parlamenty narodowe, jak również 
najwyższy szczebel polityczny 
w państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 47
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zachęca Komisję i Parlament 
Europejski, by w następnej kadencji
uważnie przyjrzały się osiągnięciom 
strategii „Europa 2020”, w szczególności 
celom związanym z zatrudnieniem, oraz 
skorzystały z klauzuli przeglądowej w celu 
przyznania dodatkowych zasobów 
finansowych wspierających strategię, 
zważywszy że szkodzi jej negatywny wpływ 
trwającego kryzysu;

Or. en
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Poprawka 48
Philip Claeys

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ponadto jest przekonany, że widoczny 
postęp można osiągnąć wyłącznie dzięki 
gruntownej reformie finansowania 
budżetu UE, które ponownie powinno 
opierać się na rzeczywistym, jasnym, 
prostym i sprawiedliwym systemie 
zasobów własnych; podkreśla, że 
w ramach takiego systemu powinno się 
wprowadzić jeden lub kilka nowych 
zasobów własnych, które znacząco 
zmniejszą udział składek do budżetu UE 
opartych na DNB, co odciąży krajowe 
skarby państwa; ponownie podkreśla 
swoje duże zaangażowanie w jakikolwiek 
proces prowadzący do reformy 
aktualnego, niesprawiedliwego, 
nieprzejrzystego i złożonego systemu 
zasobów własnych;

skreślony

Or. nl

Poprawka 49
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ponadto jest przekonany, że widoczny 
postęp można osiągnąć wyłącznie dzięki 
gruntownej reformie finansowania budżetu 
UE, które ponownie powinno opierać się 
na rzeczywistym, jasnym, prostym 
i sprawiedliwym systemie zasobów 

8. ponadto jest przekonany, że widoczny 
postęp można osiągnąć wyłącznie dzięki 
gruntownej reformie finansowania budżetu 
UE, które powinno być zgodne z literą 
i duchem traktatu oraz ponownie powinno 
opierać się na rzeczywistym, jasnym, 
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własnych; podkreśla, że w ramach takiego 
systemu powinno się wprowadzić jeden lub 
kilka nowych zasobów własnych, które 
znacząco zmniejszą udział składek do 
budżetu UE opartych na DNB, co odciąży 
krajowe skarby państwa; ponownie 
podkreśla swoje duże zaangażowanie 
w jakikolwiek proces prowadzący do 
reformy aktualnego, niesprawiedliwego, 
nieprzejrzystego i złożonego systemu 
zasobów własnych;

prostym, sprawiedliwym i wolnym od 
rabatów systemie zasobów własnych; 
podkreśla, że w ramach takiego systemu 
powinno się wprowadzić jeden lub kilka 
nowych zasobów własnych, które znacząco 
zmniejszą udział składek do budżetu UE 
opartych na DNB, co odciąży krajowe 
skarby państwa; ponownie podkreśla swoje 
duże zaangażowanie w jakikolwiek proces 
prowadzący do reformy aktualnego
niesprawiedliwego, nieprzejrzystego 
i złożonego systemu zasobów własnych;
podkreśla, że ostateczne porozumienie 
w sprawie systemu zasobów własnych jest
w porównaniu z poprzednim jeszcze 
bardziej skomplikowane, nieprzejrzyste 
i niesprawiedliwe oraz wprowadza nowe 
rabaty i wyjątki;

Or. en

Poprawka 50
Dominique Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ponadto jest przekonany, że widoczny 
postęp można osiągnąć wyłącznie dzięki 
gruntownej reformie finansowania budżetu 
UE, które ponownie powinno opierać się 
na rzeczywistym, jasnym, prostym 
i sprawiedliwym systemie zasobów 
własnych; podkreśla, że w ramach takiego 
systemu powinno się wprowadzić jeden lub 
kilka nowych zasobów własnych, które 
znacząco zmniejszą udział składek do 
budżetu UE opartych na DNB, co odciąży 
krajowe skarby państwa; ponownie 
podkreśla swoje duże zaangażowanie 
w jakikolwiek proces prowadzący do 
reformy aktualnego, niesprawiedliwego, 
nieprzejrzystego i złożonego systemu 

8. ponadto jest przekonany, że widoczny 
postęp można osiągnąć wyłącznie dzięki 
gruntownej reformie finansowania budżetu 
UE, które ponownie powinno opierać się 
na rzeczywistym, jasnym, prostym 
i sprawiedliwym systemie zasobów 
własnych; podkreśla, że w ramach takiego 
systemu powinno się z jednej strony 
wprowadzić jeden lub kilka nowych 
zasobów własnych, które znacząco 
zmniejszą udział składek do budżetu UE 
opartych na DNB, co odciąży krajowe 
skarby państwa, a z drugiej strony 
przyznać Parlamentowi prawo kontroli
nad tymi zasobami; ponownie podkreśla 
swoje duże zaangażowanie w jakikolwiek 
proces prowadzący do reformy systemu 
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zasobów własnych; zasobów własnych, który obecnie 
charakteryzuje się złożonością, brakiem 
przejrzystości i niską wydajnością;

Or. fr

Poprawka 51
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ponadto jest przekonany, że widoczny 
postęp można osiągnąć wyłącznie dzięki 
gruntownej reformie finansowania budżetu 
UE, które ponownie powinno opierać się 
na rzeczywistym, jasnym, prostym 
i sprawiedliwym systemie zasobów 
własnych; podkreśla, że w ramach takiego 
systemu powinno się wprowadzić jeden lub 
kilka nowych zasobów własnych, które 
znacząco zmniejszą udział składek do 
budżetu UE opartych na DNB, co odciąży 
krajowe skarby państwa; ponownie 
podkreśla swoje duże zaangażowanie 
w jakikolwiek proces prowadzący do 
reformy aktualnego, niesprawiedliwego, 
nieprzejrzystego i złożonego systemu 
zasobów własnych;

8. ponadto jest przekonany, że widoczny 
postęp można osiągnąć wyłącznie dzięki 
gruntownej reformie finansowania budżetu 
UE, które ponownie powinno opierać się 
na rzeczywistym, jasnym, prostym 
i sprawiedliwym systemie zasobów 
własnych; podkreśla, że w ramach takiego 
systemu powinno się wprowadzić jeden lub 
kilka nowych zasobów własnych
z ostatecznym celem, jakim jest 
wyeliminowanie składek do budżetu UE 
opartych na DNB, a tym samym 
obciążenia, jakie te składki stanowią dla
krajowych skarbów państwa; ponownie 
podkreśla swoje duże zaangażowanie w 
jakikolwiek proces prowadzący do reformy 
aktualnego niesprawiedliwego, 
nieprzejrzystego i złożonego systemu 
zasobów własnych;

Or. en

Poprawka 52
Dominique Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla sprzeczne podejście państw 
członkowskich, które z jednej strony 
powołują się na konsolidację krajowych 
finansów publicznych w celu 
maksymalnego ograniczenia kwot
przekazywanych do budżetu 
europejskiego, a z drugiej strony hamują 
wprowadzenie środków, które pozwoliłyby 
zrekompensować tę sytuację,
w szczególności takich jak określenie
nowych zasobów własnych oraz 
zastosowanie innowacyjnych 
instrumentów finansowych;

Or. fr

Poprawka 53
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina, że w strategii na rzecz 
równości mężczyzn i kobiet na lata 2010 –
2015 stwierdza się, że wieloletnie ramy 
finansowe powinny wspierać realizację 
działań przewidzianych w strategii;

Or. en

Poprawka 54
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)



AM\1020127PL.doc 37/66 PE529.801v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

8b. z zadowoleniem przyjmuje wspólne 
oświadczenie trzech instytucji, że w roczne 
procedury budżetowe stosowane 
w przypadku WRF na lata 2014 – 2020 
włączone zostaną w stosownych 
przypadkach elementy uwzględniające 
aspekt płci, przy uwzględnieniu tego, jak 
ogólne ramy finansowe Unii przyczyniają 
się do zwiększenia równości płci (i 
zapewniają uwzględnianie aspektu płci);

Or. en

Poprawka 55
Salvador Garriga Polledo

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że Parlament był pierwszą 
instytucją UE, która przedstawiła swoją 
wizję WRF na lata 2014 – 2020 oraz 
potrzebę reformy finansowania budżetu 
UE w sprawozdaniu specjalnej komisji 
SURE, w czerwcu 2011 r.; uważa, że 
sprawozdanie to było źródłem skutecznych 
wytycznych dla Komisji przy 
opracowywaniu jej wniosków w sprawie 
WRF oraz zasobów własnych i docenia 
regularny dialog polityczny, który powstał 
między tymi dwoma instytucjami na 
wszystkich etapach przygotowywania tego 
sprawozdania; podkreśla oczywiste 
korzyści dla Parlamentu wynikające 
z wczesnego przygotowania do negocjacji 
w sprawie WRF;

9. przypomina, że Parlament był pierwszą 
instytucją UE, która przedstawiła swoją 
wizję WRF na lata 2014 – 2020 oraz 
potrzebę reformy finansowania budżetu 
UE w sprawozdaniu specjalnej komisji 
SURE w czerwcu 2011 r.; uważa, że 
sprawozdanie to było źródłem skutecznych 
wytycznych dla Komisji przy 
opracowywaniu jej wniosków w sprawie 
WRF oraz zasobów własnych; docenia 
regularny dialog polityczny między
komisarzami europejskimi i Parlamentem
na wszystkich etapach przygotowywania 
tego sprawozdania oraz uważa, że tego 
rodzaju praktyka powinna być dalej 
rozwijana w bardziej uporządkowanym
dialogu między obiema instytucjami przed 
przedłożeniem wniosków legislacyjnych 
w sprawie WRF; podkreśla oczywiste 
korzyści dla Parlamentu wynikające 
z wczesnego przygotowania do negocjacji 
w sprawie WRF;
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Or. en

Poprawka 56
Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że Parlament był pierwszą 
instytucją UE, która przedstawiła swoją 
wizję WRF na lata 2014 – 2020 oraz 
potrzebę reformy finansowania budżetu 
UE w sprawozdaniu specjalnej komisji 
SURE, w czerwcu 2011 r.; uważa, że 
sprawozdanie to było źródłem skutecznych 
wytycznych dla Komisji przy 
opracowywaniu jej wniosków w sprawie 
WRF oraz zasobów własnych i docenia 
regularny dialog polityczny, który powstał 
między tymi dwoma instytucjami na 
wszystkich etapach przygotowywania tego 
sprawozdania; podkreśla oczywiste 
korzyści dla Parlamentu wynikające 
z wczesnego przygotowania do negocjacji 
w sprawie WRF;

9. przypomina, że Parlament był pierwszą 
instytucją UE, która przedstawiła swoją 
wizję WRF na lata 2014 – 2020 oraz 
potrzebę reformy finansowania budżetu 
UE w sprawozdaniu specjalnej komisji 
SURE w czerwcu 2011 r.; uważa, że 
wczesne zajęcie stanowiska pomogło 
utrzymać jedność Parlamentu podczas 
całego późniejszego procesu
negocjacyjnego; dodatkowo uważa, że 
sprawozdanie to było źródłem skutecznych 
wytycznych dla Komisji przy 
opracowywaniu jej wniosków w sprawie 
WRF oraz zasobów własnych i docenia 
regularny dialog polityczny, który powstał 
między tymi dwoma instytucjami na 
wszystkich etapach przygotowywania tego 
sprawozdania; podkreśla oczywiste 
korzyści dla Parlamentu wynikające 
z wczesnego przygotowania do negocjacji 
w sprawie WRF;

Or. en

Poprawka 57
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że Parlament był pierwszą 9. przypomina, że Parlament był pierwszą 
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instytucją UE, która przedstawiła swoją 
wizję WRF na lata 2014 – 2020 oraz 
potrzebę reformy finansowania budżetu 
UE w sprawozdaniu specjalnej komisji 
SURE, w czerwcu 2011 r.; uważa, że 
sprawozdanie to było źródłem skutecznych 
wytycznych dla Komisji przy 
opracowywaniu jej wniosków w sprawie 
WRF oraz zasobów własnych i docenia 
regularny dialog polityczny, który powstał 
między tymi dwoma instytucjami na 
wszystkich etapach przygotowywania tego 
sprawozdania; podkreśla oczywiste 
korzyści dla Parlamentu wynikające 
z wczesnego przygotowania do negocjacji 
w sprawie WRF;

instytucją UE, która przedstawiła swoją 
wizję WRF na lata 2014 – 2020, w tym 
wezwanie do „co najmniej 5% 
podwyższenia zasobów dla kolejnych 
WRF”, pewne stanowcze priorytety, 
minimalny poziom zasobów dla
największych pozycji budżetowych, oraz 
potrzebę reformy finansowania budżetu 
UE w sprawozdaniu specjalnej komisji 
SURE w czerwcu 2011 r.; uważa, że 
sprawozdanie to było źródłem skutecznych 
wytycznych dla Komisji przy 
opracowywaniu jej wniosków w sprawie 
WRF oraz zasobów własnych i docenia 
regularny dialog polityczny, który powstał 
między tymi dwoma instytucjami na 
wszystkich etapach przygotowywania tego 
sprawozdania; podkreśla oczywiste 
korzyści dla Parlamentu wynikające 
z wczesnego przygotowania do negocjacji 
w sprawie WRF;

Or. en

Poprawka 58
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że Parlament był pierwszą 
instytucją UE, która przedstawiła swoją 
wizję WRF na lata 2014 – 2020 oraz 
potrzebę reformy finansowania budżetu 
UE w sprawozdaniu specjalnej komisji 
SURE, w czerwcu 2011 r.; uważa, że 
sprawozdanie to było źródłem skutecznych
wytycznych dla Komisji przy 
opracowywaniu jej wniosków w sprawie 
WRF oraz zasobów własnych i docenia 
regularny dialog polityczny, który powstał 
między tymi dwoma instytucjami na 
wszystkich etapach przygotowywania tego 
sprawozdania; podkreśla oczywiste 

9. przypomina, że Parlament był pierwszą 
instytucją UE, która przedstawiła swoją 
wizję WRF na lata 2014 – 2020 oraz 
potrzebę reformy finansowania budżetu 
UE w sprawozdaniu specjalnej komisji 
SURE w czerwcu 2011 r.; uważa, że 
sprawozdanie to było źródłem wytycznych 
dla Komisji przy opracowywaniu jej 
wniosków w sprawie WRF oraz zasobów 
własnych i docenia regularny dialog 
polityczny, który powstał między tymi 
dwoma instytucjami na wszystkich etapach 
przygotowywania tego sprawozdania; 
podkreśla oczywiste korzyści dla 
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korzyści dla Parlamentu wynikające 
z wczesnego przygotowania do negocjacji 
w sprawie WRF;

Parlamentu wynikające z wczesnego 
przygotowania do negocjacji w sprawie 
WRF;

Or. en

Poprawka 59
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że choć Komisja 
przedłożyła wniosek w sprawie WRF dnia 
29 czerwca 2011 r. i wprowadziła do 
własnego wniosku poprawki dnia 6 lipca 
2012 r., nie przekazała go w skuteczny i 
proaktywny sposób do wiadomości opinii
publicznej, czyniąc rządy państw 
członkowskich i Parlament Europejski 
odpowiedzialnymi za prowadzenie tej 
debaty; w związku z tym uważa, że – obok 
Rady Europejskiej, Rady Unii 
Europejskiej i Parlamentu – Komisja jest 
również odpowiedzialna za sposób 
prowadzenia debaty na temat zarówno 
rozporządzenia w sprawie WRF, jak i 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego w 
sprawie lepszego stanowienia prawa; 
podkreśla, że Komisja powinna była 
odegrać bardziej proaktywną rolę 
w ostatniej fazie negocjacji, pełniąc 
prawidłowo funkcję „uczciwego 
pośrednika”;

Or. en

Poprawka 60
Ingeborg Grässle
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że zgodnie z art. 312 
TFUE Rada jednomyślnie przyjmuje 
rozporządzenie WRF po uzyskaniu zgody 
Parlamentu, podczas gdy trzy instytucje 
UE „podejmują wszelkie środki niezbędne 
do ułatwienia takiego przyjęcia”; zauważa 
w związku z tym, że Traktat nie określa 
konkretnych procedur dotyczących 
zaangażowania Parlamentu w negocjacje 
w sprawie WRF, a szczegółowe zasady 
w tym zakresie zostały określone później 
w praktyce poprzez liczne ustalenia ad hoc 
na szczeblu politycznym z inicjatywy 
Parlamentu;

10. przypomina, że zgodnie z art. 312 
TFUE Rada jednomyślnie przyjmuje 
rozporządzenie WRF po uzyskaniu zgody 
Parlamentu, podczas gdy trzy instytucje 
UE „podejmują wszelkie środki niezbędne 
do ułatwienia takiego przyjęcia”; zauważa 
w związku z tym, że Traktat nie określa 
konkretnych procedur dotyczących 
zaangażowania Parlamentu w negocjacje 
w sprawie WRF, a szczegółowe zasady 
w tym zakresie zostały określone później 
w praktyce poprzez liczne ustalenia ad hoc 
na szczeblu politycznym z inicjatywy 
Parlamentu; podkreśla potrzebę ponownej 
oceny metod pracy w obliczu przyszłej 
nowelizacji TFUE;

Or. en

Poprawka 61
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że zgodnie z art. 312 
TFUE Rada jednomyślnie przyjmuje
rozporządzenie WRF po uzyskaniu zgody 
Parlamentu, podczas gdy trzy instytucje 
UE „podejmują wszelkie środki niezbędne 
do ułatwienia takiego przyjęcia”; zauważa 
w związku z tym, że Traktat nie określa 
konkretnych procedur dotyczących 
zaangażowania Parlamentu w negocjacje 
w sprawie WRF, a szczegółowe zasady 
w tym zakresie zostały określone później 
w praktyce poprzez liczne ustalenia ad hoc 
na szczeblu politycznym z inicjatywy 

10. przypomina, że zgodnie z art. 312 
TFUE Rada Europejska może
jednomyślnie przyjąć decyzję 
uprawniającą Radę do stanowienia 
kwalifikowaną większością głosów przy 
przyjmowaniu rozporządzenia w sprawie
WRF; w związku z tym ubolewa nad 
faktem, że Parlament Europejski odmówił 
zakwestionowania stanowiska Rady 
Europejskiej w tej kwestii; ubolewa, że 
Rada Europejska odmówiła skorzystania 
z klauzuli pomostowej i pozwoliła Radzie 
UE jednomyślnie przyjąć rozporządzenie 
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Parlamentu; w sprawie WRF po uzyskaniu zgody 
Parlamentu, podczas gdy trzy instytucje 
UE „podejmują wszelkie środki niezbędne 
do ułatwienia takiego przyjęcia”; zauważa 
w związku z tym, że Traktat nie określa 
konkretnych procedur dotyczących 
zaangażowania Parlamentu w negocjacje 
w sprawie WRF, a szczegółowe zasady 
w tym zakresie zostały określone później 
w praktyce poprzez liczne ustalenia ad hoc 
na szczeblu politycznym z inicjatywy 
Parlamentu;

Or. en

Poprawka 62
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że zgodnie z art. 312 
TFUE Rada jednomyślnie przyjmuje 
rozporządzenie WRF po uzyskaniu zgody 
Parlamentu, podczas gdy trzy instytucje 
UE „podejmują wszelkie środki niezbędne 
do ułatwienia takiego przyjęcia”; zauważa 
w związku z tym, że Traktat nie określa 
konkretnych procedur dotyczących 
zaangażowania Parlamentu w negocjacje 
w sprawie WRF, a szczegółowe zasady 
w tym zakresie zostały określone później 
w praktyce poprzez liczne ustalenia ad hoc 
na szczeblu politycznym z inicjatywy 
Parlamentu;

10. przypomina, że zgodnie z art. 312 
TFUE Rada jednomyślnie przyjmuje 
rozporządzenie WRF po uzyskaniu zgody 
Parlamentu, podczas gdy trzy instytucje 
UE „podejmują wszelkie środki niezbędne 
do ułatwienia takiego przyjęcia”; zauważa 
w związku z tym, że Traktat nie określa 
konkretnych procedur dotyczących 
zaangażowania Parlamentu w negocjacje 
w sprawie WRF, a szczegółowe zasady 
w tym zakresie zostały określone później 
w praktyce poprzez liczne ustalenia ad hoc 
na szczeblu politycznym z inicjatywy 
Parlamentu; zauważa, że Parlament 
Europejski określał swą własną rolę,
i zachęca Parlament do wyciągnięcia 
wniosków z tych doświadczeń; podkreśla 
potrzebę określenia jasnych 
i przejrzystych kompetencji negocjatorów 
z ramienia Parlamentu;

Or. en
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Poprawka 63
Ingeborg Grässle

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. ubolewa zatem nad tym, że przed 
porozumieniem Rady Europejskiej 
w sprawie WRF z dnia 8 lutego 2013 r. nie 
przeprowadzono żadnych sensownych 
negocjacji między Parlamentem i Radą; 
uważa, że liczne spotkania jego zespołu 
negocjacyjnego z kolejnymi prezydencjami 
Rady w ramach właściwych posiedzeń 
Rady do Spraw Ogólnych, oraz jego udział 
w nieformalnych posiedzeniach Rady 
w sprawie WRF umożliwiły jedynie 
wymianę pewnych informacji między Radą 
a Parlamentem, ale nie miały wpływu na 
ducha, harmonogram ani treść negocjacji 
w ramach Rady; wyraża żal z powodu 
znacznego zlekceważenia i niezrozumienia 
jego stanowiska w delegaturach Rady;

11. ubolewa zatem nad tym, że przed 
porozumieniem Rady Europejskiej 
w sprawie WRF z dnia 8 lutego 2013 r. nie 
przeprowadzono żadnych sensownych 
negocjacji między Parlamentem i Radą; 
uważa, że liczne spotkania jego zespołu 
negocjacyjnego z kolejnymi prezydencjami 
Rady w ramach właściwych posiedzeń 
Rady do Spraw Ogólnych, oraz jego udział 
w nieformalnych posiedzeniach Rady 
w sprawie WRF umożliwiły jedynie 
wymianę pewnych informacji między Radą 
a Parlamentem; w związku z tym dostrzega 
potrzebę, by Parlament krytycznie 
przeanalizował swą własną rolę w tym 
procesie i przedyskutował sposoby 
zwiększenia swojego wpływu na ducha, 
harmonogram i treść negocjacji w ramach 
Rady oraz sposoby pozwalające sprawić, 
by delegatury państw członkowskich 
w Radzie uznawały jego stanowisko 
w przyszłych negocjacjach;

Or. en

Poprawka 64
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ubolewa nad faktem, że pomimo 
wyraźnego sprzeciwu Parlamentu, 
wszystkie kolejne „schematy 

12. przypomina, iż zgodnie 
z postanowieniami Traktatu Rada 
Europejska nie posiada kompetencji 
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negocjacyjne” przedstawiane przez różne 
prezydencje Rady, a w końcu 
i porozumienie Rady Europejskiej 
w sprawie WRF z dnia 8 lutego 2013 r., 
zawierały dużą liczbę elementów 
ustawodawczych, które powinny były 
zostać rozstrzygnięte w drodze zwykłej 
procedury ustawodawczej; podkreśla, że 
wymaganą przepisami prawa 
jednomyślność Rady dotyczącą 
rozporządzenia w sprawie WRF można 
osiągnąć jedynie poprzez udaremnienie 
pewnych znaczących zmian w polityce
sektorowej UE i uniemożliwienie w ten 
sposób realizacji prerogatyw Parlamentu 
wynikających z procedury współdecyzji, 
co jest sprzeczne w traktatami;

ustawodawczych, i w związku z tym 
potępia fakt, że pomimo wyraźnego 
sprzeciwu Parlamentu, wszystkie kolejne 
„schematy negocjacyjne” przedstawiane 
przez różne prezydencje Rady, a w końcu 
i porozumienie Rady Europejskiej 
w sprawie WRF z dnia 8 lutego 2013 r., 
zawierały dużą liczbę elementów 
ustawodawczych, które powinny były 
zostać rozstrzygnięte w drodze zwykłej 
procedury ustawodawczej; podkreśla, że 
wymaganą przepisami prawa 
jednomyślność Rady dotyczącą 
rozporządzenia w sprawie WRF można 
osiągnąć jedynie poprzez udaremnienie 
pewnych znaczących zmian w polityce 
sektorowej UE i uniemożliwienie w ten 
sposób realizacji prerogatyw Parlamentu 
wynikających z procedury współdecyzji, 
co jest sprzeczne z traktatami;

Or. en

Poprawka 65
Dominique Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ubolewa nad faktem, że pomimo 
wyraźnego sprzeciwu Parlamentu, 
wszystkie kolejne „schematy 
negocjacyjne” przedstawiane przez różne 
prezydencje Rady, a w końcu 
i porozumienie Rady Europejskiej 
w sprawie WRF z dnia 8 lutego 2013 r., 
zawierały dużą liczbę elementów 
ustawodawczych, które powinny były 
zostać rozstrzygnięte w drodze zwykłej 
procedury ustawodawczej; podkreśla, że 
wymaganą przepisami prawa 
jednomyślność Rady dotyczącą 
rozporządzenia w sprawie WRF można 
osiągnąć jedynie poprzez udaremnienie 

12. ubolewa nad faktem, że pomimo 
wyraźnego sprzeciwu Parlamentu, 
wszystkie kolejne „schematy 
negocjacyjne” przedstawiane przez różne 
prezydencje Rady, a w końcu 
i porozumienie Rady Europejskiej 
w sprawie WRF z dnia 8 lutego 2013 r., 
zawierały dużą liczbę elementów 
ustawodawczych, które powinny były 
zostać rozstrzygnięte w drodze zwykłej 
procedury ustawodawczej; podkreśla, że 
wymaganą przepisami prawa 
jednomyślność Rady dotyczącą 
rozporządzenia w sprawie WRF można 
osiągnąć jedynie poprzez udaremnienie 
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pewnych znaczących zmian w polityce 
sektorowej UE i uniemożliwienie w ten 
sposób realizacji prerogatyw Parlamentu 
wynikających z procedury współdecyzji, 
co jest sprzeczne w traktatami;

pewnych znaczących zmian w polityce 
sektorowej UE i uniemożliwienie w ten 
sposób realizacji prerogatyw Parlamentu 
wynikających z procedury współdecyzji,
w szczególności prawa do wnoszenia 
poprawek, co jest sprzeczne z traktatami;

Or. fr

Poprawka 66
Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że prawdziwe negocjacje 
dotyczące rozporządzenia w sprawie WRF 
i porozumienia międzyinstytucjonalnego 
rozpoczęto dopiero w marcu 2013 r., 
podczas gdy negocjatorzy ze strony Rady 
uważali porozumienie Rady Europejskiej 
w sprawie WRF za jedyny punkt 
odniesienia, nie pozostawiając miejsca na 
jakąkolwiek dyskusję; podkreśla, że takie 
podejście doprowadziło do podjęcia 
niedopuszczalnej próby wyłączenia 
pewnych tematów z negocjacji, zmuszając 
Parlament do walki, w tym na najwyższym 
szczeblu politycznym, w celu dopuszczenia 
go do negocjacji mających charakter 
współdecyzji na temat każdego artykułu 
rozporządzenia w sprawie 
WRF/porozumienia 
międzyinstytucjonalnego;

13. zauważa, że prawdziwe negocjacje 
dotyczące rozporządzenia w sprawie WRF 
i porozumienia międzyinstytucjonalnego 
rozpoczęto dopiero w maju 2013 r., 
podczas gdy negocjatorzy ze strony Rady, 
nie mając formalnego mandatu 
negocjacyjnego, uważali porozumienie 
Rady Europejskiej w sprawie WRF za
jedyny punkt odniesienia, nie 
pozostawiając miejsca na jakąkolwiek 
dyskusję; podkreśla, że takie podejście 
doprowadziło nie tylko do niepotrzebnej 
zwłoki, ale również do podjęcia przez Radę
niedopuszczalnej próby wyłączenia 
pewnych tematów z negocjacji, zmuszając 
Parlament do walki, w tym na najwyższym 
szczeblu politycznym, w celu dopuszczenia 
go do negocjacji na temat każdego artykułu 
rozporządzenia w sprawie 
WRF/porozumienia 
międzyinstytucjonalnego;

Or. en

Poprawka 67
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE



PE529.801v01-00 46/66 AM\1020127PL.doc

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że konkluzje Rady 
Europejskiej powinny być postrzegane 
jako wytyczne negocjacyjne dla Rady, i że 
w żadnym wypadku nie stanowią one 
„dozwolonych granic”, których nie można 
negocjować z Parlamentem; wzywa do 
uwzględnienia w konkluzjach Rady 
Europejskiej standardowej formuły 
przywołującej postanowienia art. 15 ust. 1 
TFUE;

14. uważa za niebezpieczne i wbrew 
przepisom Traktatu, zgodnie z którym (art. 
15 TUE) Rada Europejska nie posiada 
uprawnień legislacyjnych, 
wykorzystywanie szczytów europejskich 
przez Radę Europejską do narzucania 
Radzie Unii Europejskiej swojego 
stanowiska i poglądów, gdyż de facto 
prowadzi to do przejmowania przez Radę 
Europejską uprawnień legislacyjnych; 
uważa w związku z tym, że odmawiając 
udziału w negocjacjach z PE 
w odniesieniu do stanowiska Rady 
Europejskiej, Rada Unii Europejskiej nie 
skorzystała ze swych uprawnień 
legislacyjnych; podkreśla jednak, że 
udzielając zgody, Parlament Europejski 
daje demokratyczną legitymację zarówno 
zachowaniu Rady Europejskiej, jak i Rady 
Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 68
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że konkluzje Rady 
Europejskiej powinny być postrzegane 
jako wytyczne negocjacyjne dla Rady, i że 
w żadnym wypadku nie stanowią one 
„dozwolonych granic”, których nie można 
negocjować z Parlamentem; wzywa do 
uwzględnienia w konkluzjach Rady 
Europejskiej standardowej formuły 
przywołującej postanowienia art. 15 ust. 1 

14. podkreśla, że konkluzje Rady 
Europejskiej powinny być postrzegane 
jako wytyczne negocjacyjne dla Rady, i że 
w żadnym wypadku nie stanowią one 
„dozwolonych granic”, których nie można 
negocjować z Parlamentem; wyraża 
głębokie ubolewanie z powodu tego, że 
problem ten odcisnął piętno na 
negocjacjach dotyczących programów 
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TFUE; wieloletnich UE, w szczególności 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji; wzywa do 
uwzględnienia w konkluzjach Rady 
Europejskiej standardowej formuły 
przywołującej postanowienia art. 15 ust. 1 
TFUE;

Or. en

Poprawka 69
Salvador Garriga Polledo

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że konkluzje Rady 
Europejskiej powinny być postrzegane 
jako wytyczne negocjacyjne dla Rady, i że 
w żadnym wypadku nie stanowią one 
„dozwolonych granic”, których nie można 
negocjować z Parlamentem; wzywa do 
uwzględnienia w konkluzjach Rady 
Europejskiej standardowej formuły 
przywołującej postanowienia art. 15 ust. 1 
TFUE;

14. podkreśla, że konkluzje Rady 
Europejskiej powinny być postrzegane 
jako wytyczne negocjacyjne dla Rady, i że 
w żadnym wypadku nie stanowią one 
„dozwolonych granic”, których nie można 
negocjować z Parlamentem; wzywa do 
uwzględnienia w konkluzjach Rady 
Europejskiej standardowej formuły 
przywołującej postanowienia art. 15 ust. 1 
TFUE, przypominając, że Rada 
Europejska nie posiada uprawnień 
legislacyjnych; jest przekonany, że 
niezależnie od decyzji politycznych Rady 
Europejskiej negocjacje w sprawie WRF 
i powiązanych z nimi wieloletnich 
programów UE powinny być prowadzone 
wyłącznie między Parlamentem i Radą, 
zgodnie z postanowieniami Traktatu;

Or. en
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Poprawka 70
Emer Costello

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że konkluzje Rady 
Europejskiej powinny być postrzegane 
jako wytyczne negocjacyjne dla Rady, i że 
w żadnym wypadku nie stanowią one 
„dozwolonych granic”, których nie można 
negocjować z Parlamentem; wzywa do 
uwzględnienia w konkluzjach Rady 
Europejskiej standardowej formuły 
przywołującej postanowienia art. 15 ust. 1 
TFUE;

14. podkreśla, że konkluzje Rady 
Europejskiej są wytycznymi 
negocjacyjnymi dla Rady, i że w żadnym 
wypadku nie stanowią one „dozwolonych 
granic”, których nie można negocjować 
z Parlamentem; wzywa do uwzględnienia 
w konkluzjach Rady Europejskiej 
standardowej formuły przywołującej 
postanowienia art. 15 ust. 1 TFUE;

Or. en

Poprawka 71
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że Parlament ostatecznie nie
zakwestionował kwot WRF (całkowitego 
poziomu i podziału według działów) 
przyjętych przez Radę Europejską, uznając 
szczególnie trudny pod względem 
gospodarczym i finansowym kontekst w 
momencie podejmowania decyzji; 
podkreśla jednak, że w żadnym wypadku 
nie powinno się tego odczytywać jako 
precedens i ponownie podkreśla swoje 
stanowisko, że kwoty WRF oraz każdy
inna część właściwego porozumienia 
politycznego Rady Europejskiej podlegają 
negocjacjom z Parlamentem;

16. zauważa, że Parlament w swojej 
rezolucji z dnia 13 marca 2013 r. 
ostatecznie zakwestionował kwoty WRF 
(całkowity poziom i podział według 
działów) przyjęte przez Radę Europejską, 
w szczególności z powodu trudnego pod 
względem gospodarczym i finansowym 
kontekstu w momencie podejmowania 
decyzji; ubolewa z powodu faktu, że 
ostatecznie Parlament w pełni popiera 
kwoty WRF, udzielając formalnej zgody; 
podkreśla jednak, że w żadnym wypadku 
nie powinno się tego odczytywać jako 
precedens i ponownie podkreśla swoje 
stanowisko, że kwoty WRF oraz każda
inna część właściwego porozumienia 
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politycznego Rady Europejskiej podlegają 
negocjacjom z Parlamentem;

Or. en

Poprawka 72
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla potrzebę znaczącej poprawy 
szczegółowych zasad jakichkolwiek 
przyszłych negocjacji w sprawie WRF 
w celu uniknięcia impasu oraz 
zaoszczędzenia cennego czasu i zasobów 
w toku negocjacji; uważa, że te 
szczegółowe zasady należy sformalizować 
w ramach porozumienia na najwyższym 
szczeblu politycznym, które powinno 
uwzględniać uchybienia, jakie pojawiły się 
w ostatnich negocjacjach, i w pełni 
zabezpieczyć rolę i prerogatywy 
Parlamentu, określone w Traktacie UE; 
uważa, że procedura ta ostatecznie 
powinna zostać również zapisana w samym 
porozumieniu międzyinstytucjonalnym, tak 
jak ma to miejsce w przypadku procedury 
budżetowej;

17. podkreśla potrzebę znaczącej poprawy 
szczegółowych zasad jakichkolwiek 
przyszłych negocjacji w sprawie WRF 
w celu uniknięcia impasu oraz 
zaoszczędzenia cennego czasu i zasobów 
w toku negocjacji; uważa, że te 
szczegółowe zasady należy sformalizować 
w ramach porozumienia na najwyższym 
szczeblu politycznym, które powinno 
uwzględniać uchybienia, jakie pojawiły się 
w ostatnich negocjacjach, i w pełni 
zabezpieczyć rolę i prerogatywy 
Parlamentu, określone w Traktacie UE, 
w tym możliwość nieudzielania zgody; 
uważa, że procedura ta ostatecznie 
powinna zostać również zapisana w samym 
porozumieniu międzyinstytucjonalnym, tak 
jak ma to miejsce w przypadku procedury 
budżetowej;

Or. en

Poprawka 73
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. jest przekonany, że zasada 
jednomyślności Rady oznacza, że 
w związku z potrzebą uniknięcia 
zgłoszenia veto przez pojedyncze państwo 
członkowskie porozumienie to stanowi 
najmniejszy wspólny mianownik; 
podkreśla, że przejście na głosowanie 
większością kwalifikowaną w przypadku 
rozporządzenia w sprawie WRF byłoby 
zgodne nie tylko ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą stosowaną dla celów 
przyjmowania praktycznie wszystkich 
wieloletnich programów UE, ale również 
z roczną procedurą przyjmowania budżetu 
UE; uważa, że można to osiągnąć poprzez 
zastosowanie klauzuli pomostowej na 
podstawie art. 312, a kwestię tę należy 
poddać dalszym rozważaniom w ramach 
przyszłego przeglądu Traktatu;

18. jest przekonany, że zasada 
jednomyślności Rady oznacza, że 
w związku z potrzebą uniknięcia 
zgłoszenia veto przez pojedyncze państwo 
członkowskie porozumienie to stanowi 
najmniejszy wspólny mianownik; 
podkreśla, że przejście na głosowanie 
większością kwalifikowaną w przypadku 
rozporządzenia w sprawie WRF byłoby 
zgodne nie tylko ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą stosowaną dla celów 
przyjmowania praktycznie wszystkich 
wieloletnich programów UE, ale również 
z roczną procedurą przyjmowania budżetu 
UE; uważa, że można to osiągnąć poprzez 
zastosowanie klauzuli pomostowej na
podstawie art. 312, a kwestię tę należy 
uregulować w ramach przyszłego 
przeglądu Traktatu;

Or. en

Poprawka 74
Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wskazuje na ogromne wymagania 
wewnątrz Parlamentu odnośnie do 
koordynacji działań oraz ilości 
wymienianych informacji w celu 
zapewnienia spójności równoległych 
negocjacji WRF i podstaw prawnych 
ponad 60 programów wieloletnich; jest 
przekonany, że gdyby procedury były 
mniej skomplikowane, Parlament mógł 
doprowadzić do przyjęcia lepszego 
porozumienia, ponieważ negocjatorzy 
WRF nie byliby poddawani naciskom, by 
szybko zakończyć negocjacje, co 
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pozostawiłoby komisjom ustawodawczym 
wystarczającą ilość czasu na zakończenie 
negocjacji; w związku z tym uważa, że 
należy przeanalizować różnorakie 
możliwości dostosowania okresu realizacji 
zarówno WRF, jak i programów 
wieloletnich, tak aby ograniczyć wysiłki 
związane z koordynowaniem negocjacji 
w przyszłości;

Or. en

Poprawka 75
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wyraża ubolewanie, że Parlament 
Europejski postanowił nie wykorzystywać 
w pełni możliwości, jakie zapewnia zwykła 
procedura ustawodawcza, w negocjacjach 
z Radą w sprawie podstawy prawnej; 
w związku z tym sądzi, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na przypadki, w których 
uznano, że wniosek ustawodawczy leży 
w kompetencjach więcej niż jednej 
komisji; jest zdania, że w tych 
szczególnych przypadkach mandatu 
dotyczącego negocjacji z Radą należy 
udzielić na posiedzeniu plenarnym, tak 
aby zapewnić szerokie poparcie, wzmocnić 
stanowisko negocjacyjne PE oraz 
zagwarantować przejrzystość;

Or. en

Poprawka 76
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18b. uważa, że chociaż należy zapewnić 
możliwość niezakłóconego przyjęcia na 
posiedzeniu plenarnym porozumień 
negocjowanych z Radą, nie może to 
odbywać się kosztem możliwości 
wprowadzenia przez zgromadzenie 
plenarne jakichkolwiek zmian do 
uzgodnionych tekstów; jest zdania, że 
takie procedury można stosować 
wyłącznie wówczas, gdy w odniesieniu do 
uzgodnionego tekstu osiągnięto bardzo 
szerokie porozumienie polityczne; wzywa 
zatem właściwą komisję PE do 
przeanalizowania możliwości 
zastosowania do porozumień w pierwszym 
i drugim czytaniu art. 138 Regulaminu 
PE;

Or. en

Poprawka 77
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 18 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18c. sugeruje, by – jeżeli traktat nie 
zostanie zmieniony – w kolejnych 
negocjacjach w sprawie WRF Parlament 
Europejski uznał rozporządzenie 
w sprawie WRF i wnioski ustawodawcze 
dotyczące poszczególnych programów 
wieloletnich za cały pakiet, jak uczynił to 
z powodzeniem w przypadku mechanizmu 
systemu nadzoru;

Or. en
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Poprawka 78
Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. deklaruje zamiar dopilnowania, aby 
wszystkie nowe przepisy, które zostały 
skutecznie włączone do rozporządzenia 
w sprawie WRF i porozumienia 
międzyinstytucjonalnego zostały w pełni 
zastosowane w ramach rocznej procedury 
budżetowej; oczekuje, że Rada nie będzie 
próbowała nakładać ograniczonej 
interpretacji tych przepisów, 
w szczególności w odniesieniu do 
charakteru i zakresu wszystkich 
instrumentów szczególnych;

19. deklaruje zamiar dopilnowania, aby 
wszystkie nowe przepisy, które zostały 
skutecznie włączone do rozporządzenia 
w sprawie WRF i porozumienia 
międzyinstytucjonalnego zostały w pełni 
zastosowane w ramach rocznej procedury 
budżetowej; oczekuje, że Rada nie będzie 
próbowała narzucać ograniczonej 
interpretacji tych przepisów, 
w szczególności w odniesieniu do 
charakteru i zakresu wszystkich 
instrumentów szczególnych, lecz że będzie 
działać odpowiedzialnie i zatwierdzać 
konieczne korekty, by pokryć zarówno 
wcześniejsze zobowiązania, jak 
i nieprzewidziane wydatki, nawet gdy 
zajdzie sytuacja bezprecedensowa, 
wymagająca przekroczenia pułapów 
WRF;

Or. en

Poprawka 79
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. deklaruje zamiar dopilnowania, aby 
wszystkie nowe przepisy, które zostały 
skutecznie włączone do rozporządzenia 
w sprawie WRF i porozumienia 
międzyinstytucjonalnego zostały w pełni 
zastosowane w ramach rocznej procedury 
budżetowej; oczekuje, że Rada nie będzie 

19. deklaruje zamiar dopilnowania, aby 
wszystkie nowe przepisy, które zostały 
skutecznie włączone do rozporządzenia 
w sprawie WRF i porozumienia 
międzyinstytucjonalnego zostały w pełni 
zastosowane w ramach rocznej procedury 
budżetowej; oczekuje, że Rada nie będzie 
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próbowała nakładać ograniczonej 
interpretacji tych przepisów, 
w szczególności w odniesieniu do 
charakteru i zakresu wszystkich 
instrumentów szczególnych;

próbowała nakładać ograniczonej 
interpretacji tych przepisów, 
w szczególności w odniesieniu do 
charakteru i zakresu wszystkich 
instrumentów szczególnych; przypomina 
zatem, że pułapy WRF zostały ustalone 
znacznie poniżej pułapów zasobów 
własnych;

Or. en

Poprawka 80
Edit Herczog
w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. przypomina, że program „Horyzont 
2020” odegra kluczową rolę w realizacji 
strategii „Europa 2020” na rzecz 
zatrudnienia i inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, oraz podkreśla, 
że Komisja winna zadbać o to, by jej 
budżet był w całości wykorzystany zgodnie 
z uzgodnionymi zasadami w zakresie 
popularyzacji doskonałości i zwiększania 
udziału, nawet w przypadku ograniczeń 
budżetowych;

Or. en

Poprawka 81
Edit Herczog
w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. kładzie szczególny nacisk na nowe 
przepisy dotyczące elastyczności, które 
powinny umożliwić maksymalne 
wykorzystanie odpowiednich pułapów 
WRF dla zobowiązań i płatności; 
podkreśla, że nie można w dalszym ciągu 
stosować praktyk, takich jak 
w poprzednich ramach finansowych, na 
podstawie których roczny budżet UE 
pozostawał znacznie poniżej pułapów 
WRF, w szczególności w odniesieniu do 
środków na płatności;

20. kładzie szczególny nacisk na nowe 
przepisy dotyczące elastyczności, które 
powinny umożliwić maksymalne 
wykorzystanie odpowiednich pułapów 
WRF dla zobowiązań i płatności; 
podkreśla, że nie można w dalszym ciągu 
stosować praktyk, takich jak 
w poprzednich ramach finansowych, na 
podstawie których roczny budżet UE 
pozostawał znacznie poniżej pułapów 
WRF, w szczególności w odniesieniu do 
środków na płatności; podkreśla potrzebę 
zmniejszenia i zrównoważenia napiętej 
sytuacji budżetowej w różnych działach 
oraz odpowiedniego dostosowania 
środków budżetowych do zmieniających 
się okoliczności;

Or. en

Poprawka 82
Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. kładzie szczególny nacisk na nowe 
przepisy dotyczące elastyczności, które 
powinny umożliwić maksymalne 
wykorzystanie odpowiednich pułapów 
WRF dla zobowiązań i płatności; 
podkreśla, że nie można w dalszym ciągu 
stosować praktyk, takich jak 
w poprzednich ramach finansowych, na 
podstawie których roczny budżet UE 
pozostawał znacznie poniżej pułapów 
WRF, w szczególności w odniesieniu do 
środków na płatności;

20. kładzie szczególny nacisk na nowe 
przepisy dotyczące elastyczności, które 
powinny umożliwić maksymalne 
wykorzystanie odpowiednich pułapów 
WRF dla zobowiązań i płatności; 
podkreśla, że nie można w dalszym ciągu 
stosować praktyk, takich jak 
w poprzednich ramach finansowych, na 
podstawie których roczny budżet UE 
pozostawał znacznie poniżej pułapów 
WRF, w szczególności w odniesieniu do 
środków na płatności, gdyż zagregowane 
zobowiązania pozostające do spłaty 
osiągnęły krytyczny poziom, co może 
doprowadzić do deficytu strukturalnego w 
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budżecie UE, pozostając niewątpliwie w 
sprzeczności z postanowieniami Traktatu 
(art. 310 i 323 TFUE);

Or. en

Poprawka 83
Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. przypomina, że przyszła Komisja, 
której kadencja rozpocznie się po 
wyborach europejskich 2014, do końca 
2016 r. ma obowiązek dokonania 
przeglądu i wynikającej z niego zmiany
wieloletnich ram finansowych na lata 2014 
– 2020; podkreśla fakt, że przegląd/zmiana 
WRF po wyborach stanowiły jedno 
z kluczowych żądań Parlamentu w ramach 
negocjacji w sprawie WRF, wynikających 
z potrzeby umożliwienia przyszłej Komisji 
i Parlamentowi dokonania ponownej oceny 
politycznych priorytetów UE, tym samym 
nadając WRF odnowioną legitymacją 
demokratyczną; podkreśla, że przyszły 
Parlament musi w odpowiednim czasie 
zidentyfikować priorytety polityczne, 
w ramach których konieczne będzie 
przeprowadzenie większej liczby 
inwestycji w drugiej połowie kolejnych 
WRF;

21. przypomina, że przyszła Komisja, 
której kadencja rozpocznie się po 
wyborach europejskich 2014, do końca 
2016 r. ma obowiązek dokonania 
przeglądu wieloletnich ram finansowych 
na lata 2014 – 2020; podkreśla fakt, że 
przegląd/zmiana WRF po wyborach 
stanowiły jedno z kluczowych żądań 
Parlamentu w ramach negocjacji w sprawie 
WRF, wynikających z potrzeby 
umożliwienia przyszłej Komisji 
i Parlamentowi dokonania ponownej oceny 
politycznych priorytetów UE, tym samym 
nadając WRF odnowioną legitymacją 
demokratyczną; podkreśla, że przyszły 
Parlament musi w odpowiednim czasie 
przemyśleć swoje priorytety polityczne, to 
znaczy określić obszary, w ramach których 
konieczne będzie przeprowadzenie 
większej liczby inwestycji w drugiej 
połowie kolejnych WRF, jak również 
obszary, z których będzie można przenieść 
środki finansowe, kiedy nie będzie 
dowodów na wartość dodaną ich 
finansowania przez UE;

Or. en
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Poprawka 84
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. przypomina, że przyszła Komisja, 
której kadencja rozpocznie się po 
wyborach europejskich 2014, do końca 
2016 r. ma obowiązek dokonania 
przeglądu i wynikającej z niego zmiany 
wieloletnich ram finansowych na lata 2014 
– 2020; podkreśla fakt, że przegląd/zmiana 
WRF po wyborach stanowiły jedno 
z kluczowych żądań Parlamentu w ramach 
negocjacji w sprawie WRF, wynikających 
z potrzeby umożliwienia przyszłej Komisji 
i Parlamentowi dokonania ponownej oceny 
politycznych priorytetów UE, tym samym 
nadając WRF odnowioną legitymacją 
demokratyczną; podkreśla, że przyszły 
Parlament musi w odpowiednim czasie 
zidentyfikować priorytety polityczne, 
w ramach których konieczne będzie 
przeprowadzenie większej liczby 
inwestycji w drugiej połowie kolejnych 
WRF;

21. przypomina, że przyszła Komisja, 
której kadencja rozpocznie się po 
wyborach europejskich 2014, do końca 
2016 r. ma obowiązek dokonania 
przeglądu i wynikającej z niego zmiany 
wieloletnich ram finansowych na lata 2014 
– 2020; podkreśla fakt, że przegląd/zmiana 
WRF po wyborach stanowiły jedno 
z kluczowych żądań Parlamentu w ramach 
negocjacji w sprawie WRF, wynikających 
z potrzeby umożliwienia przyszłej Komisji 
i Parlamentowi dokonania ponownej oceny 
politycznych priorytetów UE, tym samym 
nadając WRF odnowioną legitymacją
demokratyczną; podkreśla, że przyszły 
Parlament musi w odpowiednim czasie 
zidentyfikować priorytety polityczne, 
w ramach których konieczne będzie 
przeprowadzenie większej liczby 
inwestycji w drugiej połowie kolejnych 
WRF; w związku z tym zwraca się do 
Trybunału Obrachunkowego, by z 
wystarczającym wyprzedzeniem w 
stosunku do przeglądu przedłożył 
sprawozdanie w sprawie skuteczności i 
wykonalności głównych programów 
finansowych WRF, co pozwoli na 
dokonanie koniecznych korekt;

Or. en

Poprawka 85
Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. przypomina, że przyszła Komisja, 
której kadencja rozpocznie się po 
wyborach europejskich 2014, do końca 
2016 r. ma obowiązek dokonania 
przeglądu i wynikającej z niego zmiany 
wieloletnich ram finansowych na lata 2014 
– 2020; podkreśla fakt, że przegląd/zmiana 
WRF po wyborach stanowiły jedno 
z kluczowych żądań Parlamentu w ramach 
negocjacji w sprawie WRF, wynikających 
z potrzeby umożliwienia przyszłej Komisji 
i Parlamentowi dokonania ponownej oceny 
politycznych priorytetów UE, tym samym 
nadając WRF odnowioną legitymacją 
demokratyczną; podkreśla, że przyszły 
Parlament musi w odpowiednim czasie 
zidentyfikować priorytety polityczne, 
w ramach których konieczne będzie 
przeprowadzenie większej liczby 
inwestycji w drugiej połowie kolejnych 
WRF;

21. przypomina, że przyszła Komisja, 
której kadencja rozpocznie się po 
wyborach europejskich 2014, do końca 
2016 r. ma obowiązek dokonania 
przeglądu i wynikającej z niego zmiany 
wieloletnich ram finansowych na lata 2014 
– 2020; podkreśla fakt, że przegląd/zmiana 
WRF po wyborach stanowiły jedno 
z kluczowych żądań Parlamentu w ramach 
negocjacji w sprawie WRF, wynikających 
z potrzeby umożliwienia przyszłej Komisji 
i Parlamentowi dokonania ponownej oceny 
politycznych priorytetów UE, tym samym 
nadając WRF odnowioną legitymacją
demokratyczną; podkreśla, że przyszły 
Parlament musi w odpowiednim czasie 
zidentyfikować priorytety polityczne, 
w ramach których konieczne będzie 
przeprowadzenie większej liczby 
inwestycji w drugiej połowie kolejnych 
WRF; podkreśla, iż w następstwie kryzysu 
gospodarczego zmniejszył się znacznie 
poziom inwestycji, i przypomina, że 
według szacunków państwowych 
inwestycje niezrealizowane w Europie w 
latach 2008 – 2012 w 2020 r. będą 
kosztować kontynent 540 mld EUR
utraconych dochodów;

Or. en

Poprawka 86
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. przypomina, że przyszła Komisja, 
której kadencja rozpocznie się po 
wyborach europejskich 2014, do końca 

21. przypomina, że przyszła Komisja, 
której kadencja rozpocznie się po 
wyborach europejskich 2014, do końca 
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2016 r. ma obowiązek dokonania 
przeglądu i wynikającej z niego zmiany 
wieloletnich ram finansowych na lata 2014 
– 2020; podkreśla fakt, że przegląd/zmiana 
WRF po wyborach stanowiły jedno 
z kluczowych żądań Parlamentu w ramach 
negocjacji w sprawie WRF, wynikających 
z potrzeby umożliwienia przyszłej Komisji 
i Parlamentowi dokonania ponownej oceny 
politycznych priorytetów UE, tym samym 
nadając WRF odnowioną legitymacją 
demokratyczną; podkreśla, że przyszły 
Parlament musi w odpowiednim czasie 
zidentyfikować priorytety polityczne, 
w ramach których konieczne będzie 
przeprowadzenie większej liczby 
inwestycji w drugiej połowie kolejnych 
WRF;

2016 r. ma obowiązek dokonania 
przeglądu i wynikającej z niego zmiany 
wieloletnich ram finansowych na lata 2014 
– 2020, co umożliwia podwyższenie 
pułapów WRF; podkreśla fakt, że prawnie 
wiążące i przyjęte kwalifikowaną 
większością głosów przegląd/zmiana WRF 
po wyborach stanowiły jedno 
z kluczowych żądań Parlamentu w ramach 
negocjacji w sprawie WRF, wynikających 
z potrzeby umożliwienia przyszłej Komisji 
i Parlamentowi dokonania ponownej oceny 
politycznych priorytetów UE, tym samym 
nadając WRF odnowioną legitymacją 
demokratyczną; podkreśla, że przyszły 
Parlament musi w odpowiednim czasie 
zidentyfikować priorytety polityczne, 
w ramach których konieczne będzie 
przeprowadzenie większej liczby 
inwestycji w drugiej połowie kolejnych 
WRF;

Or. en

Poprawka 87
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wyraża stanowcze przekonanie, że 
pięcioletni okres realizacji WRF 
poprawiłby ich demokratyczną 
legitymizację, jak również wyznaczanie 
priorytetów, jeżeli chodzi o środki 
budżetowe, oraz mógłby zostać uznany za 
warunek wstępny szerszej debaty 
politycznej; wzywa Komisję, by zgodnie 
z postanowieniami art. 312 TFUE
opowiedziała się za pięcioletnim cyklem 
realizacji od roku 2020;
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Or. en

Poprawka 88
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. przypomina, że przewidziana zmiana 
wieloletnich ram finansowych nie wpływa 
na obniżenie jakichkolwiek środków 
krajowych przydzielonych wcześniej na 
politykę spójności, a w szczególności na 
środki przydzielone na EFS;

Or. en

Poprawka 89
Dominique Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa do zmiany czasu trwania
WRF, który obecnie wynosi 7 lat, mając 
na uwadze, że mandat komisarzy 
europejskich oraz posłów do Parlamentu 
Europejskiego trwa 5 lat; podkreśla 
znaczenie dostosowania okresu 
budżetowego do okresu kadencji Komisji 
i Parlamentu, gdyż jeśli chodzi o Radę, jej 
skład nie podlega regularnej całkowitej 
wymianie;

Or. fr

Poprawka 90
Reimer Böge
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Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla, że wnioski Komisji 
dotyczące zmiany WRF powinny w pełni 
uwzględniać najnowsze prognozy 
makroekonomiczne i obejmować dogłębną 
ocenę działań wszystkich instrumentów 
szczególnych, zwłaszcza globalnych 
marginesów na zobowiązania i płatności; 
przypomina, że proces ten nie wpływa na 
obniżenie jakichkolwiek przydzielonych 
wcześniej środków krajowych;

22. podkreśla, że wnioski Komisji 
dotyczące zmiany WRF powinny w pełni 
uwzględniać najnowsze prognozy 
makroekonomiczne i obejmować dogłębną 
ocenę działań wszystkich instrumentów 
szczególnych, zwłaszcza globalnych
marginesów na zobowiązania i płatności; 
przypomina, że proces ten nie wpływa na 
obniżenie jakichkolwiek przydzielonych 
wcześniej środków krajowych; w tym 
kontekście oczekuje, że Komisja 
przedstawi Parlamentowi i Radzie 
identyczne i spójne dane liczbowe oraz
szacunkowe, tak by uniknąć 
nieporozumień w negocjacjach co do 
kwestii zasadniczych;

Or. en

Poprawka 91
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla, że Komisja powinna 
w pełni uwzględnić zasady przyjmowania 
przez trzy instytucje wspólnych 
oświadczeń na temat uwzględniania 
aspektu płci we wnioskach legislacyjnych 
Komisji w odniesieniu do zmiany WRF na 
lata 2014 – 2020;

Or. en
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Poprawka 92
Ingeborg Grässle

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla potrzebę zainicjowania 
szeroko zakrojonej i otwartej dyskusji na 
temat wyników programów finansowania 
UE, a w szczególności na temat oceny 
stopnia, w jakim zrealizowano określone 
przez Parlament założenia tych 
programów, a mianowicie stymulację 
wzrostu i promowanie spójności 
społecznej;

Or. en

Poprawka 93
Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla, że celem ogólnoświatowej
rezerwy dla zobowiązań jest wspieranie 
inwestycji na rzecz wzrostu i zatrudnienia 
w Europie, a w szczególności zatrudnienia 
młodzieży; przypomina, że instrument ten 
był inicjatywą Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 94
Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

22b. podkreśla rolę innowacyjnych 
instrumentów finansowych, takich jak
europejskie obligacje projektowe, które –
jeżeli zostaną odpowiednio zaplanowane –
mogą odegrać bardzo istotną rolę 
w stymulowaniu tak bardzo potrzebnych 
inwestycji; w związku z tym wzywa 
Komisję do optymalnego wykorzystania 
zbliżającej się oceny tych instrumentów, 
również w kontekście przeglądu/zmiany 
WRF na lata 2014 – 2020;

Or. en

Poprawka 95
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa zatem przyszły Parlament 
Europejski, aby uzależnił wybór 
proponowanego kandydata na 
przewodniczącego Komisji od dużego 
i jednoznacznego zaangażowania we 
włączenie klauzuli dotyczącej
przeglądu/zmiany WRF po wyborach oraz 
wkładu w prawdziwy i głęboki dialog 
polityczny na temat ich treści;

23. przypomina, że zamierza uczynić 
z kwestii obowiązkowej zmiany WRF 
główne żądanie podczas inwestytury 
kolejnej Komisji; wzywa zatem przyszły 
Parlament Europejski, aby uzależnił wybór 
proponowanego kandydata na 
przewodniczącego Komisji od dużego 
i jednoznacznego zaangażowania we 
włączenie klauzuli dotyczącej powyborczej 
zmiany WRF po wyborach oraz wkładu 
w prawdziwy i głęboki dialog polityczny 
na temat ich treści;

Or. en

Poprawka 96
Philip Claeys
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Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. głęboko wierzy, że grupa wysokiego 
szczebla ds. zasobów własnych stanowi 
wyjątkową okazję na wydostanie się 
z impasu spowodowanego reformą 
aktualnego systemu zasobów własnych; 
oczekuje, że znacząco przyczyni się ona do 
zrozumienia uchybień aktualnego systemu 
i korzyści płynących z dogłębnej, 
kompleksowej reformy oraz wprowadzenia 
nowych i rzeczywistych zasobów 
własnych, które mogą znacząco 
ograniczyć udział składek do budżetu UE 
opartych na DNB;

skreślony

Or. nl

Poprawka 97
Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. głęboko wierzy, że grupa wysokiego 
szczebla ds. zasobów własnych stanowi 
wyjątkową okazję na wydostanie się 
z impasu spowodowanego reformą 
aktualnego systemu zasobów własnych; 
oczekuje, że znacząco przyczyni się ona do 
zrozumienia uchybień aktualnego systemu 
i korzyści płynących z dogłębnej, 
kompleksowej reformy oraz wprowadzenia 
nowych i rzeczywistych zasobów 
własnych, które mogą znacząco 
ograniczyć udział składek do budżetu UE 
opartych na DNB;

24. głęboko wierzy, że grupa wysokiego 
szczebla ds. zasobów własnych stanowi 
jedyną okazję na wydostanie się z impasu 
spowodowanego reformą aktualnego 
systemu zasobów własnych; oczekuje, że 
znacząco przyczyni się ona do zrozumienia 
uchybień aktualnego systemu i korzyści 
płynących z dogłębnej, kompleksowej 
reformy oraz wprowadzenia nowych 
i rzeczywistych zasobów własnych, jak 
również wycofania rabatów i systemów
korygujących, w celu znaczącego 
ograniczenia udziału składek do budżetu 
UE opartych na DNB, zgodnie ze
wstępnymi propozycjami Komisji 
Europejskiej, które uzyskały poparcie 
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Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 98
Ingeborg Grässle

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. głęboko wierzy, że grupa wysokiego 
szczebla ds. zasobów własnych stanowi 
wyjątkową okazję na wydostanie się z 
impasu spowodowanego reformą 
aktualnego systemu zasobów własnych; 
oczekuje, że znacząco przyczyni się ona do 
zrozumienia uchybień aktualnego systemu 
i korzyści płynących z dogłębnej, 
kompleksowej reformy oraz wprowadzenia 
nowych i rzeczywistych zasobów 
własnych, które mogą znacząco ograniczyć 
udział składek do budżetu UE opartych na 
DNB;

24. uważa, że grupa wysokiego szczebla 
ds. zasobów własnych stanowi wyjątkową 
okazję na wydostanie się z impasu 
spowodowanego reformą aktualnego 
systemu zasobów własnych; podkreśla, że 
musi ona oceniać uchybienia aktualnego 
systemu i korzyści płynące z dogłębnej, 
kompleksowej reformy oraz wprowadzenia 
nowych i rzeczywistych zasobów 
własnych, które mogą znacząco ograniczyć 
udział składek do budżetu UE opartych na 
DNB;

Or. en

Poprawka 99
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. w kontekście powyborczej zmiany
WRF ponawia wezwanie, aby wykorzystać 
sporządzanie budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci na każdym etapie procedury 
budżetowej UE, od planowania po 
monitorowanie i ocenę;
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Or. en

Poprawka 100
Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wyraża stanowcze przekonanie, że 
wszelkie nowe możliwości finansowe lub
budżet opracowany specjalnie dla państw 
członkowskich strefy euro, których 
funkcje fiskalne nie są objęte WRF, 
muszą być opracowywane w ramach Unii 
i muszą podlegać odpowiedniej
demokratycznej kontroli
i odpowiedzialności w ramach
istniejących instytucji;

Or. en


