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Poprawka 1
Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest głęboko przekonany, że nowa 
procedura budżetowa zgodnie z nowym 
traktatem wymaga pełnego politycznego 
zaangażowania na wysokim szczeblu 
wszystkich zainteresowanych instytucji, 
zwłaszcza w epoce finansowych 
ograniczeń, kiedy konieczne jest 
pogodzenie priorytetów budżetowych;

1. jest głęboko przekonany, że procedura 
budżetowa zgodnie z nowym traktatem 
wymaga pełnego politycznego 
zaangażowania na wysokim szczeblu 
wszystkich zainteresowanych instytucji;

Or. en

Poprawka 2
Helga Trüpel

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest głęboko przekonany, że nowa 
procedura budżetowa zgodnie z nowym 
traktatem wymaga pełnego politycznego 
zaangażowania na wysokim szczeblu 
wszystkich zainteresowanych instytucji, 
zwłaszcza w epoce finansowych 
ograniczeń, kiedy konieczne jest 
pogodzenie priorytetów budżetowych;

1. jest głęboko przekonany, że nowa 
procedura budżetowa zgodnie z nowym 
traktatem wymaga pełnego politycznego 
zaangażowania na wysokim szczeblu 
wszystkich zainteresowanych instytucji, 
zwłaszcza w epoce finansowych 
ograniczeń, kiedy konieczne jest 
pogodzenie priorytetów politycznych z 
ograniczeniami budżetowymi;

Or. en

Poprawka 3
Eider Gardiazábal Rubial

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że pisemna procedura 
przyjmowania stanowiska Rady jest 
szczególnie niewłaściwa w odniesieniu do 
tej pierwszej procedury budżetowej oraz że 
budzi ona wątpliwości w związku z 
brakiem publicznego i wyraźnego poparcia 
politycznego ze strony Rady na szczeblu 
ministerialnym dla tak istotnej części 
prawodawstwa UE;

2. uważa, że pisemna procedura 
przyjmowania stanowiska Rady jest 
szczególnie niewłaściwa w odniesieniu do 
procedury budżetowej oraz że budzi ona 
wątpliwości w związku z brakiem 
publicznego i wyraźnego poparcia 
politycznego ze strony Rady na szczeblu 
ministerialnym dla tak istotnej części 
prawodawstwa UE;

Or. en

Poprawka 4
Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że pisemna procedura 
przyjmowania stanowiska Rady jest 
szczególnie niewłaściwa w odniesieniu do 
tej pierwszej procedury budżetowej oraz że 
budzi ona wątpliwości w związku z 
brakiem publicznego i wyraźnego poparcia 
politycznego ze strony Rady na szczeblu 
ministerialnym dla tak istotnej części 
prawodawstwa UE;

2. uważa, że pisemna procedura 
przyjmowania stanowiska Rady jest 
szczególnie niewłaściwa w odniesieniu do 
procedury budżetowej oraz że budzi ona 
wątpliwości w związku z brakiem 
publicznego i wyraźnego poparcia 
politycznego ze strony Rady na szczeblu 
ministerialnym dla tak istotnej części 
prawodawstwa UE;

Or. en

Poprawka 5
Lucas Hartong

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ponadto jest dość zaniepokojony tym, skreślony
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jak ocenić stanowisko Rady w sprawie 
projektu budżetu na rok 2011, ponieważ 
przyjęte cięcia nie odpowiadają wyraźnie 
określonym celom i – przeciwnie – wydaje 
się, że zostały rozdzielone losowo i 
radykalnie na cały budżet; 

Or. en

Poprawka 6
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ponadto jest dość zaniepokojony tym, 
jak ocenić stanowisko Rady w sprawie 
projektu budżetu na rok 2011, ponieważ 
przyjęte cięcia nie odpowiadają wyraźnie 
określonym celom i – przeciwnie – wydaje 
się, że zostały rozdzielone losowo i 
radykalnie na cały budżet;

skreślony

Or. en

Poprawka 7
Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ponadto jest dość zaniepokojony tym, 
jak ocenić stanowisko Rady w sprawie 
projektu budżetu na rok 2011, ponieważ 
przyjęte cięcia nie odpowiadają wyraźnie 
określonym celom i – przeciwnie – wydaje 
się, że zostały rozdzielone losowo i 
radykalnie na cały budżet;

3. ponadto jest dość zaniepokojony tym, 
jak ocenić stanowisko Rady w sprawie 
projektu budżetu na rok 2011, ponieważ 
przyjęte cięcia nie odpowiadają wyraźnie 
określonym celom i – przeciwnie – wydaje 
się, że zostały rozdzielone losowo i 
radykalnie na cały budżet; uważa, że 
arbitralne ograniczenia środków nie są 
zgodne z należytym sporządzaniem 
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budżetu;

Or. en

Poprawka 8
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ponadto jest dość zaniepokojony tym, 
jak ocenić stanowisko Rady w sprawie 
projektu budżetu na rok 2011, ponieważ 
przyjęte cięcia nie odpowiadają wyraźnie 
określonym celom i – przeciwnie – wydaje 
się, że zostały rozdzielone losowo i 
radykalnie na cały budżet;

3. ponadto jest dość zaniepokojony tym, 
jak ocenić stanowisko Rady w sprawie 
projektu budżetu na rok 2011, ponieważ 
przyjęte cięcia nie odpowiadają wyraźnie 
określonym celom – przeciwnie – zostały 
rozdzielone losowo i radykalnie na cały 
budżet;

Or. en

Poprawka 9
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. rozumie wyrażone przez niektóre 
delegacje w Radzie zaniepokojenie tym, że 
presje wywierane na budżety państw 
członkowskich w odniesieniu do roku 
budżetowego 2011 są wyjątkowo 
intensywne i że oszczędności są tym 
bardziej konieczne, niemniej jednak 
uważa, że arbitralne ograniczenia 
środków nie są zgodne z należytym 
sporządzaniem budżetu;

skreślony

Or. en
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Poprawka 10
Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. rozumie wyrażone przez niektóre 
delegacje w Radzie zaniepokojenie tym, że 
presje wywierane na budżety państw 
członkowskich w odniesieniu do roku 
budżetowego 2011 są wyjątkowo 
intensywne i że oszczędności są tym 
bardziej konieczne, niemniej jednak 
uważa, że arbitralne ograniczenia 
środków nie są zgodne z należytym 
sporządzaniem budżetu;

skreślony

Or. en

Poprawka 11
Lucas Hartong

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. rozumie wyrażone przez niektóre 
delegacje w Radzie zaniepokojenie tym, że 
presje wywierane na budżety państw 
członkowskich w odniesieniu do roku 
budżetowego 2011 są wyjątkowo 
intensywne i że oszczędności są tym 
bardziej konieczne, niemniej jednak 
uważa, że arbitralne ograniczenia 
środków nie są zgodne z należytym 
sporządzaniem budżetu;

4.  rozumie wyrażone przez niektóre 
delegacje w Radzie zaniepokojenie tym, że 
presje wywierane na budżety państw 
członkowskich w odniesieniu do roku 
budżetowego 2011 są wyjątkowo 
intensywne i że oszczędności są tym 
bardziej konieczne;

Or. en
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Poprawka 12
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. rozumie wyrażone przez niektóre 
delegacje w Radzie zaniepokojenie tym, że 
presje wywierane na budżety państw 
członkowskich w odniesieniu do roku 
budżetowego 2011 są wyjątkowo 
intensywne i że oszczędności są tym 
bardziej konieczne, niemniej jednak 
uważa, że arbitralne ograniczenia 
środków nie są zgodne z należytym 
sporządzaniem budżetu;

4. rozumie wyrażone przez niektóre 
delegacje w Radzie zaniepokojenie tym, że 
presje wywierane na budżety państw 
członkowskich w odniesieniu do roku 
budżetowego 2011 są wyjątkowo 
intensywne i że oszczędności są tym 
bardziej konieczne;

Or. en

Poprawka 13
James Elles

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. rozumie wyrażone przez niektóre 
delegacje w Radzie zaniepokojenie tym, że 
presje wywierane na budżety państw 
członkowskich w odniesieniu do roku 
budżetowego 2011 są wyjątkowo 
intensywne i że oszczędności są tym 
bardziej konieczne, niemniej jednak 
uważa, że arbitralne ograniczenia 
środków nie są zgodne z należytym 
sporządzaniem budżetu;

4. rozumie wyrażone przez niektóre 
delegacje w Radzie zaniepokojenie tym, że 
presje wywierane na budżety państw 
członkowskich w odniesieniu do roku 
budżetowego 2011 są wyjątkowo 
intensywne i że oszczędności są tym 
bardziej konieczne; zauważa, że szereg 
państw członkowskich dokonuje cięć w 
swych budżetach (np. Niemcy oraz Wielka 
Brytania); uważa, że nie należy 
przyjmować w pośpiechu zwiększeń 
środków w szczególnie trudnej chwili dla 
UE i państw członkowskich; z tego 
powodu uważa, że jedynym 
odpowiedzialnym podejściem wobec 
długoterminowych trendów jest 
zamrożenie płatności;
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Or. en

Poprawka 14
Göran Färm, Francesca Balzani

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. rozumie wyrażone przez niektóre 
delegacje w Radzie zaniepokojenie tym, że 
presje wywierane na budżety państw 
członkowskich w odniesieniu do roku 
budżetowego 2011 są wyjątkowo 
intensywne i że oszczędności są tym 
bardziej konieczne, niemniej jednak 
uważa, że arbitralne ograniczenia środków 
nie są zgodne z należytym sporządzaniem 
budżetu;

4. rozumie wyrażone przez niektóre 
delegacje w Radzie zaniepokojenie tym, że 
presje wywierane na budżety państw 
członkowskich w odniesieniu do roku 
budżetowego 2011 są wyjątkowo 
intensywne i że oszczędności są tym 
bardziej konieczne, niemniej jednak 
uważa, że arbitralne ograniczenia środków 
na płatności nie są zgodne z należytym 
sporządzaniem budżetu i uważa ponadto, 
że arbitralne ograniczenia środków na 
zobowiązania zagrażają realizacji 
uzgodnionych już unijnych polityk i 
programów;

Or. en

Poprawka 15
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina raz jeszcze, że budżet UE 
nie powinien być postrzegany i oceniany 
jako pozycja finansowa dodana do 
budżetów krajowych i obciążająca je, ale 
przeciwnie, należy go pojmować jako 
możliwość przygotowania tych inicjatyw i 
inwestycji, które są ustalane na szczeblu 
krajowym oraz tworzenia europejskiej 
wartości dodanej;

skreślony



PE450.579v02-00 10/57 AM\833410PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 16
Lucas Hartong

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina raz jeszcze, że budżet UE 
nie powinien być postrzegany i oceniany 
jako pozycja finansowa dodana do 
budżetów krajowych i obciążająca je, ale 
przeciwnie, należy go pojmować jako 
możliwość przygotowania tych inicjatyw i 
inwestycji, które są ustalane na szczeblu 
krajowym oraz tworzenia europejskiej 
wartości dodanej;

skreślony

Or. en

Poprawka 17
Helga Trüpel

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina raz jeszcze, że budżet UE 
nie powinien być postrzegany i oceniany 
jako pozycja finansowa dodana do 
budżetów krajowych i obciążająca je, ale 
przeciwnie, należy go pojmować jako 
możliwość przygotowania tych inicjatyw i 
inwestycji, które są ustalane na szczeblu 
krajowym oraz tworzenia europejskiej 
wartości dodanej;

5. przypomina raz jeszcze, że budżet UE 
nie powinien być postrzegany i oceniany 
jako zwykła pozycja finansowa dodana do 
budżetów krajowych i obciążająca je, ale 
przeciwnie, należy go pojmować jako 
możliwość przygotowania tych inicjatyw i 
inwestycji, które stanowią korzyść i 
wartość dodaną dla UE jako całości, w 
przeważającej mierze są ustalane wspólnie 
przez Parlament i Radę i tym samym 
również legitymizowane na szczeblu 
krajowym;

Or. en
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Poprawka 18
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina raz jeszcze, że budżet UE 
nie powinien być postrzegany i oceniany 
jako pozycja finansowa dodana do 
budżetów krajowych i obciążająca je, ale 
przeciwnie, należy go pojmować jako 
możliwość przygotowania tych inicjatyw i 
inwestycji, które są ustalane na szczeblu 
krajowym oraz tworzenia europejskiej 
wartości dodanej;

5. przypomina raz jeszcze, że budżet UE 
nie powinien być postrzegany i oceniany 
jako ciężar dla budżetów krajowych, ale 
przeciwnie, należy go pojmować jako 
możliwość przygotowania tych inicjatyw i 
inwestycji, które są ustalane na szczeblu 
krajowym oraz tworzenia europejskiej 
wartości dodanej;

Or. en

Poprawka 19
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. powtarza, że nie należy kontrolować i 
ograniczać uzupełniającego charakteru 
budżetu UE względem budżetów 
krajowych oraz siły napędowej, jaką 
stanowi, przez arbitralne ograniczenia 
stanowiące znikomą część 
skumulowanych budżetów 27 państw 
członkowskich;

skreślony

Or. en
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Poprawka 20
Lucas Hartong

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6. powtarza, że nie należy kontrolować i 
ograniczać uzupełniającego charakteru 
budżetu UE względem budżetów 
krajowych oraz siły napędowej, jaką 
stanowi, przez arbitralne ograniczenia
stanowiące znikomą część 
skumulowanych budżetów 27 państw 
członkowskich;

6. powtarza, że poprzez arbitralne 
ograniczenia należy kontrolować i 
ograniczać uzupełniający charakter
budżetu UE względem budżetów 
krajowych oraz siły napędowej, jaką 
stanowi;

Or. en

Poprawka 21
Eider Gardiazábal Rubial

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. powtarza, że nie należy kontrolować i 
ograniczać uzupełniającego charakteru 
budżetu UE względem budżetów 
krajowych oraz siły napędowej, jaką 
stanowi, przez arbitralne ograniczenia 
stanowiące znikomą część skumulowanych 
budżetów 27 państw członkowskich;

6. powtarza, że nie należy kontrolować i 
ograniczać uzupełniającego charakteru 
budżetu UE względem budżetów 
krajowych oraz siły napędowej, jaką 
stanowi, przez arbitralne ograniczenia 
stanowiące znikomą część (mniej niż 
0,02%) skumulowanych budżetów 27 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 22
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. przypomina, że procedura budżetowa 
na 2011 r. powinna była być 
przygotowywana w oparciu o 
śródokresowy przegląd WRF, którego 
pomimo stosownych uzgodnień Rada i 
Komisja starały się uniknąć; 

Or. en

Poprawka 23
Lucas Hartong

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 7

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że strategie polityczne 
dotyczące młodzieży, kształcenia i 
mobilności zostały uznane przez 
Parlament za priorytety dla budżetu na 
rok 2011, ponieważ stanowią one istotną i 
konieczną część strategii UE na rzecz 
ożywienia gospodarczego i agendy UE 
2020; podkreśla, że proponowane 
zwiększenie środków dla wybranej liczby 
pozycji budżetu jest korzystne zarówno dla 
krótko-, jak i długoterminowych strategii 
na rzecz przyszłości UE;

skreślony

Or. en

Poprawka 24
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że strategie polityczne 
dotyczące młodzieży, kształcenia i 
mobilności zostały uznane przez Parlament 

7. przypomina, że strategie polityczne 
dotyczące młodzieży, kształcenia i 
mobilności zostały uznane przez Parlament 
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za priorytety dla budżetu na rok 2011, 
ponieważ stanowią one istotną i konieczną 
część strategii UE na rzecz ożywienia 
gospodarczego i agendy UE 2020; 
podkreśla, że proponowane zwiększenie 
środków dla wybranej liczby pozycji 
budżetu jest korzystne zarówno dla krótko-
, jak i długoterminowych strategii na rzecz 
przyszłości UE;

za priorytety dla budżetu na rok 2011; 
podkreśla, że proponowane zwiększenie 
środków dla wybranej liczby pozycji 
budżetu jest korzystne zarówno dla krótko-
, jak i długoterminowych strategii na rzecz 
przyszłości UE;

Or. en

Poprawka 25
Göran Färm, Francesca Balzani

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że strategie polityczne 
dotyczące młodzieży, kształcenia i 
mobilności zostały uznane przez Parlament 
za priorytety dla budżetu na rok 2011, 
ponieważ stanowią one istotną i konieczną 
część strategii UE na rzecz ożywienia 
gospodarczego i agendy UE 2020; 
podkreśla, że proponowane zwiększenie 
środków dla wybranej liczby pozycji 
budżetu jest korzystne zarówno dla krótko-
, jak i długoterminowych strategii na rzecz 
przyszłości UE;

7. przypomina, że strategie polityczne 
dotyczące młodzieży, kształcenia i 
mobilności zostały uznane przez Parlament 
za jedne z jego najważniejszych
priorytetów dla budżetu na rok 2011, 
pośród innych wymienionych w rezolucji 
Parlamentu w sprawie upoważnienia do 
rozmów trójstronnych, przyjętej w czerwcu 
2010 r., ponieważ stanowią one istotną i 
konieczną część strategii UE na rzecz 
ożywienia gospodarczego i agendy UE 
2020; podkreśla, że proponowane 
zwiększenie środków dla wybranej liczby 
pozycji budżetu jest korzystne zarówno dla 
krótko-, jak i długoterminowych strategii 
na rzecz przyszłości UE;

Or. en

Poprawka 26
Göran Färm, Francesca Balzani

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. powtarza swoje głębokie przekonanie 
dotyczące tego, że w kontekście 
skromnych środków finansowych i 
spowolnienia tempa wzrostu 
gospodarczego finansowanie strategii 
politycznych UE powinno być ściśle 
monitorowane w celu uniknięcia 
jakichkolwiek zbędnych wydatków, za 
którymi nie stoją jasne i rozpoznawalne 
cele;

8. powtarza swoje głębokie przekonanie 
dotyczące tego, że w kontekście 
skromnych środków finansowych i 
spowolnienia tempa wzrostu 
gospodarczego finansowanie strategii 
politycznych UE powinno być ściśle 
monitorowane w celu uniknięcia 
jakichkolwiek zbędnych wydatków, za 
którymi nie stoją jasne i rozpoznawalne 
cele, mając na uwadze europejską wartość 
dodaną budżetu UE, ponieważ wspólna 
mobilizacja zasobów finansowych stanowi 
wyraz solidarności i efektywności, gdyż w 
przeciwnym razie zostały by one 
wykorzystane w sposób rozproszony na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym; ponadto podkreśla, że 
przytłaczająca część wydatków 
budżetowych UE wspiera długoterminowe 
inwestycje niezbędne dla stymulowania 
wzrostu gospodarczego UE;

Or. en

Poprawka 27
Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. powtarza swoje głębokie przekonanie 
dotyczące tego, że w kontekście 
skromnych środków finansowych i 
spowolnienia tempa wzrostu 
gospodarczego finansowanie strategii 
politycznych UE powinno być ściśle 
monitorowane w celu uniknięcia 
jakichkolwiek zbędnych wydatków, za 
którymi nie stoją jasne i rozpoznawalne 
cele;

8. powtarza swoje głębokie przekonanie 
dotyczące tego, że w kontekście 
skromnych środków finansowych i 
spowolnienia tempa wzrostu 
gospodarczego finansowanie strategii 
politycznych UE powinno być ściśle 
monitorowane w celu uniknięcia 
jakichkolwiek wydatków, za którymi nie 
stoją jasne i rozpoznawalne cele;
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Or. en

Poprawka 28
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. powtarza swoje głębokie przekonanie 
dotyczące tego, że w kontekście 
skromnych środków finansowych i 
spowolnienia tempa wzrostu 
gospodarczego finansowanie strategii 
politycznych UE powinno być ściśle 
monitorowane w celu uniknięcia 
jakichkolwiek zbędnych wydatków, za 
którymi nie stoją jasne i rozpoznawalne 
cele;

8. powtarza swoje głębokie przekonanie 
dotyczące tego, że w kontekście 
skromnych środków finansowych i 
spowolnienia tempa wzrostu 
gospodarczego finansowanie strategii 
politycznych UE musi być ściśle 
monitorowane w celu uniknięcia 
jakichkolwiek zbędnych wydatków, za 
którymi nie stoją jasne i rozpoznawalne 
cele;

Or. en

Poprawka 29
Helga Trüpel

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wskazuje, że marginesy wynikające z 
wieloletnich ram finansowych nie 
pozostawiają rzeczywistego pola manewru, 
zwłaszcza w działach 1a, 3b i 4 oraz 
ograniczają zdolność UE do reagowania na 
zmiany polityczne i nieprzewidziane 
potrzeby, przy jednoczesnym zachowaniu 
priorytetów; w związku z tym przypomina, 
że absolutnie konieczny jest poważny 
przegląd budżetu oraz że różne wyzwania i 
pojawienie się nowych priorytetów 
sprawiły, że nieuniknione jest 
przeprowadzenie przeglądu wieloletnich 

9. wskazuje, że marginesy wynikające z 
wieloletnich ram finansowych nie 
pozostawiają rzeczywistego pola manewru, 
zwłaszcza w działach 1a, 3b i 4 oraz 
ograniczają zdolność UE do reagowania na 
zmiany polityczne i nieprzewidziane 
potrzeby, przy jednoczesnym zachowaniu 
priorytetów; podkreśla, że zakres wyzwań, 
przed którymi stoi UE, jak np. 
konieczność zwalczania zmian klimatu, 
wymaga środków wykraczających daleko 
poza obecne pułapy wieloletnich ram 
finansowych; w związku z tym 
przypomina, że absolutnie konieczny jest 
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ram finansowych; poważny przegląd budżetu oraz że różne 
wyzwania i pojawienie się nowych 
priorytetów sprawiły, że nieuniknione jest 
przeprowadzenie przeglądu wieloletnich 
ram finansowych;

Or. en

Poprawka 30
Göran Färm, Francesca Balzani

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wskazuje, że marginesy wynikające z 
wieloletnich ram finansowych nie 
pozostawiają rzeczywistego pola manewru, 
zwłaszcza w działach 1a, 3b i 4 oraz 
ograniczają zdolność UE do reagowania na 
zmiany polityczne i nieprzewidziane
potrzeby, przy jednoczesnym zachowaniu 
priorytetów; w związku z tym przypomina, 
że absolutnie konieczny jest poważny 
przegląd budżetu oraz że różne wyzwania i 
pojawienie się nowych priorytetów 
sprawiły, że nieuniknione jest 
przeprowadzenie przeglądu wieloletnich 
ram finansowych;

9. wskazuje, że marginesy wynikające z 
wieloletnich ram finansowych nie 
pozostawiają rzeczywistego pola manewru, 
zwłaszcza w działach 1a, 3b i 4 oraz 
ograniczają zdolność UE do reagowania na 
zmiany polityczne i nieprzewidziane 
potrzeby, przy jednoczesnym zachowaniu 
priorytetów; w związku z tym przypomina, 
że absolutnie konieczny jest poważny 
przegląd budżetu oraz że różne wyzwania i 
pojawienie się nowych priorytetów 
sprawiły, że nieuniknione jest 
przeprowadzenie niezwłocznego przeglądu 
pułapów obecnych wieloletnich ram 
finansowych, a także niektórych 
przepisów Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 
2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i 
należytego zarządzania finansami;

Or. en

Poprawka 31
Lucas Hartong

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. wskazuje, że marginesy wynikające z 
wieloletnich ram finansowych nie 
pozostawiają rzeczywistego pola manewru, 
zwłaszcza w działach 1a, 3b i 4 oraz 
ograniczają zdolność UE do reagowania na 
zmiany polityczne i nieprzewidziane 
potrzeby, przy jednoczesnym zachowaniu 
priorytetów; w związku z tym przypomina, 
że absolutnie konieczny jest poważny 
przegląd budżetu oraz że różne wyzwania i 
pojawienie się nowych priorytetów 
sprawiły, że nieuniknione jest 
przeprowadzenie przeglądu wieloletnich 
ram finansowych;

9. wskazuje, że marginesy wynikające z 
wieloletnich ram finansowych
pozostawiają rzeczywiste pole manewru, 
zwłaszcza w działach 1a, 3b i 4 oraz 
ograniczają zdolność UE do reagowania na 
zmiany polityczne i nieprzewidziane 
potrzeby, przy jednoczesnym zachowaniu 
priorytetów; w związku z tym przypomina, 
że absolutnie konieczny jest poważny 
przegląd budżetu oraz że różne wyzwania i 
pojawienie się nowych priorytetów 
sprawiły, że nieuniknione jest 
przeprowadzenie przeglądu wieloletnich 
ram finansowych;

Or. en

Poprawka 32
Göran Färm, Francesca Balzani

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że finansowanie 
priorytetów Parlamentu oraz nowych 
strategii politycznych wynikających z 
wejścia w życie traktatu nie byłoby 
możliwe przy pułapach ustanowionych w 
wieloletnich ramach finansowych; 
podkreśla, że aby ułatwić negocjacje w 
komitecie pojednawczym, Parlament 
zaproponował – kosztem poważnych 
wyrzeczeń – finansowanie tych strategii 
politycznych w ramach powyższych 
pułapów; zauważa jednak, że 
finansowanie to może być zrealizowane 
jedynie przy jednoczesnym ograniczeniu 
środków przeznaczonych na inne, 
konkretne i starannie wybrane pozycje w 
budżecie;

10. przypomina, co wspomniane zostało 
we wcześniejszych rezolucjach, że 
finansowanie bieżących priorytetów 
politycznych UE, finansowanie nowych 
strategii politycznych wynikających z 
wejścia w życie traktatu oraz finansowanie 
nowych ambicji politycznych UE 
określonych w strategii UE 2020 
(szczególnie jej 7 sztandarowych 
inicjatyw) nie jest możliwe w obrębie 
obecnych pułapów ustanowionych w 
wieloletnich ramach finansowych;
podkreśla, że jeżeli Rada okaże się 
niezdolna do zaakceptowania przeglądu 
obecnych pułapów wieloletnich ram 
finansowych lub dodatkowych przepisów 
dotyczących zasad elastyczności w PMI, 
trzeba będzie zatwierdzić zmniejszenie 
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środków na zobowiązania dla niektórych 
istniejących programów; oczekuje od 
Rady, że zajmie się ona tą kwestią wraz z 
Parlamentem na jak najwyższym szczeblu 
politycznym oraz że uda się znaleźć 
rozwiązanie w ramach procedury 
pojednawczej;

Or. en

Poprawka 33
Lucas Hartong

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że wydatki administracyjne 
wspierające programy UE nie powinny 
podlegać cięciom, co pozwoli zapewnić 
szybkie wdrożenie tych programów, jak 
również ich jakość i odpowiednie 
monitorowanie; dlatego przywraca 
wszystkie cięcia Rady w odniesieniu do 
pozycji dotyczących administracyjnego 
zarządzania tymi programami;  

13. uważa, że wydatki administracyjne 
wspierające programy UE powinny 
podlegać cięciom;

Or. en

Poprawka 34
James Elles

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zauważa, że wydatki z budżetu UE na 
organizacje pozarządowe wynoszą ponad 
1 mld EUR; wyraża zaniepokojenie z 
powodu docelowego przeznaczenia 
niektórych z tych pozycji budżetowych i 
zastanawia się, czy docelowe 
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przeznaczenie tych funduszy podlega 
dostatecznej kontroli; domaga się od 
Komisji przedłożenia Parlamentowi 
Europejskiemu do dnia 30 kwietnia 2011 
r. szczegółowego sprawozdania w sprawie 
bieżącej sytuacji;

Or. en

Poprawka 35
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. przypomina że horyzontalne priorytety 
PE w budżecie na rok 2011 – młodzież, 
edukacja i mobilność – wymagają, w 
ramach różnych strategii politycznych, 
docelowych międzysektorowych 
inwestycji umożliwiających wspieranie 
wzrostu i rozwoju UE; dlatego wyraża 
wolę zwiększenia środków na wszystkie 
programy związane z tym priorytetami, a 
mianowicie: program uczenia się przez 
całe życie, „Ludzie” i Erasmus Mundus;

14. przypomina że horyzontalne priorytety 
PE w budżecie na rok 2011 – młodzież, 
edukacja i mobilność – wymagają, w 
ramach różnych strategii politycznych, 
docelowych międzysektorowych 
inwestycji; dlatego wyraża wolę 
zwiększenia środków na wszystkie 
programy związane z tym priorytetami, a 
mianowicie: program uczenia się przez 
całe życie, „Ludzie” i Erasmus Mundus;

Or. en

Poprawka 36
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa zwłaszcza, że mobilność 
zawodowa młodzieży ma zasadnicze 
znaczenie dla zapewnienia rozwoju 
konkurencyjnego i dynamicznego rynku 
pracy w Europie i że w związku z tym

15. uważa zwłaszcza, że należy 
stymulować zatrudnianie młodzieży; 
dlatego opowiada się za zwiększeniem 
środków na Europejskie Służby 
Zatrudnienia i zdecydowanie popiera w 
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należy ją stymulować; dlatego opowiada 
się za zwiększeniem środków na 
Europejskie Służby Zatrudnienia i 
zdecydowanie popiera w tym celu 
rozpoczęcie działania przygotowawczego 
„Twoja pierwsza praca z EURES-em”, 
którego celem jest pomaganie młodym 
ludziom we wchodzeniu na rynek pracy 
lub zdobywaniu wyspecjalizowanych 
stanowisk w innym państwie 
członkowskim UE i który stanowi 
pierwszy krok ku specjalnemu 
nieakademickiemu programowi mobilności 
młodych ludzi;

tym celu rozpoczęcie działania 
przygotowawczego „Twoja pierwsza praca 
z EURES-em”, którego celem jest 
pomaganie młodym ludziom we 
wchodzeniu na rynek pracy lub 
zdobywaniu wyspecjalizowanych 
stanowisk w innym państwie 
członkowskim UE i który stanowi 
pierwszy krok ku specjalnemu 
nieakademickiemu programowi mobilności 
młodych ludzi;

Or. en

Poprawka 37
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uznaje wartość dodaną finansowanych 
przez UE badań naukowych, które nadają 
rozmachu oddzielnym krajowym wysiłkom 
i inwestycjom w dziedzinie badań, a 
zwłaszcza badań dotyczących energii, a 
także uznaje główną rolę odgrywaną przez 
MŚP w podnoszeniu europejskiej stopy 
wzrostu i zatrudnienia; powtarza zatem 
swoje poparcie dla programu ramowego na 
rzecz konkurencyjności i innowacji, a 
zwłaszcza dla programów na rzecz 
przedsiębiorczości, innowacji oraz 
inteligentnej energii przez zwiększenie 
środków na zobowiązania i na płatności w 
wybranych pozycjach;

16. uznaje wartość dodaną finansowanych 
przez UE badań naukowych, które nadają 
rozmachu oddzielnym krajowym wysiłkom 
i inwestycjom w dziedzinie badań, a 
zwłaszcza badań dotyczących energii, a 
także uznaje główną rolę odgrywaną przez 
MŚP w podnoszeniu europejskiej stopy 
wzrostu i zatrudnienia; powtarza zatem 
swoje poparcie dla programu ramowego na 
rzecz konkurencyjności i innowacji, a 
zwłaszcza dla programów na rzecz 
przedsiębiorczości, innowacji oraz 
inteligentnej energii przez zwiększenie 
środków na zobowiązania i na płatności w 
wybranych pozycjach; zauważa, że należy 
zapewnić sprawne wdrażanie programów 
R&D w celu uniknięcia przesunięć 
środków z ich docelowych zastosowań na 
koniec roku budżetowego;

Or. en
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Poprawka 38
Göran Färm, Francesca Balzani

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uznaje wartość dodaną finansowanych 
przez UE badań naukowych, które nadają 
rozmachu oddzielnym krajowym wysiłkom 
i inwestycjom w dziedzinie badań, a 
zwłaszcza badań dotyczących energii, a 
także uznaje główną rolę odgrywaną przez 
MŚP w podnoszeniu europejskiej stopy 
wzrostu i zatrudnienia; powtarza zatem 
swoje poparcie dla programu ramowego na 
rzecz konkurencyjności i innowacji, a 
zwłaszcza dla programów na rzecz 
przedsiębiorczości, innowacji oraz 
inteligentnej energii przez zwiększenie 
środków na zobowiązania i na płatności w 
wybranych pozycjach;

16. uznaje wartość dodaną finansowanych 
przez UE badań naukowych, które nadają 
rozmachu oddzielnym krajowym wysiłkom 
i inwestycjom w dziedzinie badań, a 
zwłaszcza badań dotyczących energii, w 
tym energii odnawialnej, a także uznaje 
główną rolę odgrywaną przez MŚP w 
podnoszeniu europejskiej stopy wzrostu i 
zatrudnienia; powtarza zatem swoje 
poparcie dla programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji, a zwłaszcza 
dla programów na rzecz 
przedsiębiorczości, innowacji oraz 
inteligentnej energii przez zwiększenie 
środków na zobowiązania i na płatności w 
wybranych pozycjach;

Or. en

Poprawka 39
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uznaje wartość dodaną finansowanych 
przez UE badań naukowych, które nadają 
rozmachu oddzielnym krajowym wysiłkom 
i inwestycjom w dziedzinie badań, a 
zwłaszcza badań dotyczących energii, a 
także uznaje główną rolę odgrywaną przez 
MŚP w podnoszeniu europejskiej stopy 
wzrostu i zatrudnienia; powtarza zatem 
swoje poparcie dla programu ramowego na 

16. uznaje wartość dodaną finansowanych 
przez UE badań naukowych, które nadają 
rozmachu oddzielnym krajowym wysiłkom 
i inwestycjom w dziedzinie badań, a także 
uznaje główną rolę odgrywaną przez MŚP 
w podnoszeniu europejskiej stopy wzrostu 
i zatrudnienia; powtarza zatem swoje 
poparcie dla programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji, dla 
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rzecz konkurencyjności i innowacji, a 
zwłaszcza dla programów na rzecz 
przedsiębiorczości, innowacji oraz 
inteligentnej energii przez zwiększenie 
środków na zobowiązania i na płatności w 
wybranych pozycjach;

programów na rzecz przedsiębiorczości, 
innowacji oraz inteligentnej energii przez 
zwiększenie środków na zobowiązania i na 
płatności w wybranych pozycjach;

Or. en

Poprawka 40
Alexander Alvaro, Carl Haglund

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że europejski fundusz 
dostosowania do globalizacji (EGF) 
stanowi tymczasowe i ukierunkowane 
narzędzie i że jego realizacja nie może 
odciągać funduszy i uwagi od priorytetów 
UE w poddziale 1a, zwłaszcza badań i 
konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 41
Dominique Riquet, Anne E. Jensen, Alexander Alvaro, Carl Haglund

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wyraża głębokie zaniepokojenie w 
związku z niewystarczającą ilością 
dostępnych środków na finansowanie 
strategii politycznych, które mają 
podstawowe znaczenie dla 
konkurencyjności na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia (badania, innowacje, 
edukacja itp.) oraz w związku z 
pogorszeniem się tej sytuacji z powodu 
przewidywanego finansowania agendy 
2020;

17. wyraża głębokie zaniepokojenie w 
związku z niewystarczającą ilością 
dostępnych środków na finansowanie 
strategii politycznych, które mają 
podstawowe znaczenie dla 
konkurencyjności na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia oraz w związku z 
pogorszeniem się tej sytuacji z powodu 
przewidywanego finansowania agendy 
2020; przypomina, że inwestycje w takie 
obszary polityki jak transport, badania, 
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innowacje, transport (w szczególności 
transeuropejskie sieci transportowe) i 
turystyka odgrywają zasadniczą rolę jako 
impuls dla wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 42
Göran Färm, Francesca Balzani

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wyraża głębokie zaniepokojenie w 
związku z niewystarczającą ilością 
dostępnych środków na finansowanie 
strategii politycznych, które mają 
podstawowe znaczenie dla 
konkurencyjności na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia (badania, innowacje, edukacja 
itp.) oraz w związku z pogorszeniem się tej 
sytuacji z powodu przewidywanego 
finansowania agendy 2020;

17. wyraża głębokie zaniepokojenie w 
związku z niewystarczającą ilością 
dostępnych środków na finansowanie 
strategii politycznych, które mają 
podstawowe znaczenie dla 
konkurencyjności na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia (badania, innowacje, 
edukacja, klimat, technologia kosmiczna, 
turystyka itp.) oraz w związku z 
pogorszeniem się tej sytuacji z powodu 
przewidywanego finansowania agendy 
2020;

Or. en

Poprawka 43
Alexander Alvaro, Carl Haglund

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. uważa, że niezwykle ważne jest, by 
niedawno powołane europejskie organy 
nadzoru finansowego od samego początku 
były finansowane w odpowiedni i 
dostateczny sposób, który pozwoli im 
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przyczynić się do stabilności 
europejskiego i międzynarodowego 
systemu finansowego;

Or. en

Poprawka 44
Helga Trüpel

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest przekonany, że należy ponownie 
rozpatrzyć finansowanie wspólnego 
przedsiębiorstwa Euratom na rzecz 
realizacji ITER w kontekście propozycji 
Komisji dotyczącej finansowania ITER w 
latach 2012-2013; ponownie wyraża 
zaniepokojenie proponowanym 
finansowaniem i rosnącymi potrzebami 
finansowymi, które odbiegają już teraz od 
pierwotnej propozycji; dlatego uważa, że w 
świetle opóźnień w realizacji oraz w celu 
przyjęcia ogólnej kwoty dla tego poddziału 
w ramach pułapu wieloletnich ram 
finansowych, najodpowiedniejszą opcją 
budżetową jest zmniejszenie o XX mln 
EUR środków na zobowiązania i płatności 
w pozycji 08 20 02;

18. jest dlatego przekonany, że należy 
ponownie rozpatrzyć finansowanie 
wspólnego przedsiębiorstwa Euratom na 
rzecz realizacji ITER;  ponownie wyraża 
zaniepokojenie proponowanym przez 
Komisję finansowaniem i rosnącymi 
potrzebami finansowymi, które odbiegają 
już teraz od pierwotnej propozycji i które 
jeszcze bardziej nierównomiernie 
obciążyłyby budżet UE w porównaniu z 
innymi programami i projektami w tym 
dziale; dlatego uważa, że w świetle 
opóźnień w realizacji oraz w celu przyjęcia 
ogólnej kwoty dla tego poddziału w 
ramach pułapu wieloletnich ram 
finansowych, najodpowiedniejszą opcją 
budżetową jest zmniejszenie o XX mln 
EUR środków na zobowiązania i płatności 
w pozycji 08 20 02;

Or. en

Poprawka 45
Göran Färm, Francesca Balzani

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. jest przekonany, że należy ponownie 
rozpatrzyć finansowanie wspólnego 
przedsiębiorstwa Euratom na rzecz 
realizacji ITER w kontekście propozycji 
Komisji dotyczącej finansowania ITER w 
latach 2012-2013; ponownie wyraża 
zaniepokojenie proponowanym 
finansowaniem i rosnącymi potrzebami 
finansowymi, które odbiegają już teraz od 
pierwotnej propozycji; dlatego uważa, że w 
świetle opóźnień w realizacji oraz w celu 
przyjęcia ogólnej kwoty dla tego poddziału 
w ramach pułapu wieloletnich ram 
finansowych, najodpowiedniejszą opcją 
budżetową jest zmniejszenie o XX mln 
EUR środków na zobowiązania i płatności 
w pozycji 08 20 02;

18. jest przekonany, że należy ponownie 
rozpatrzyć finansowanie wspólnego 
przedsiębiorstwa Euratom na rzecz 
realizacji ITER w kontekście propozycji 
Komisji dotyczącej finansowania ITER w 
latach 2012-2013; nie może zaakceptować 
przesunięć środków w ramach 
istniejącego siódmego programu 
ramowego w zakresie badań w celu 
finansowania rosnących potrzeb
finansowych, które odbiegają już teraz od 
pierwotnej propozycji; dlatego uważa, że w 
świetle opóźnień w realizacji oraz w celu 
rozpoczęcia negocjacji z Radą w sprawie 
przyszłego finansowania ITER, 
najodpowiedniejszą opcją budżetową jest 
zmniejszenie o XX mln EUR środków na 
zobowiązania i płatności w pozycji 08 20 
02;

Or. en

Poprawka 46
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest przekonany, że należy ponownie 
rozpatrzyć finansowanie wspólnego 
przedsiębiorstwa Euratom na rzecz 
realizacji ITER w kontekście propozycji 
Komisji dotyczącej finansowania ITER w 
latach 2012-2013; ponownie wyraża 
zaniepokojenie proponowanym 
finansowaniem i rosnącymi potrzebami 
finansowymi, które odbiegają już teraz od 
pierwotnej propozycji; dlatego uważa, że w 
świetle opóźnień w realizacji oraz w celu 
przyjęcia ogólnej kwoty dla tego poddziału 
w ramach pułapu wieloletnich ram 

18. jest przekonany, że należy ponownie 
rozpatrzyć finansowanie wspólnego 
przedsiębiorstwa Euratom na rzecz 
realizacji ITER w kontekście propozycji 
Komisji dotyczącej finansowania ITER w 
latach 2012-2013 niezależnie od 
stanowiska w sprawie proponowanego 
finansowania priorytetów w zakresie 
badań nad energią i stosownych 
przedsiębiorstw; ponownie wyraża 
zaniepokojenie proponowanym 
finansowaniem i rosnącymi potrzebami 
finansowymi, które odbiegają już teraz od 
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finansowych, najodpowiedniejszą opcją 
budżetową jest zmniejszenie o XX mln 
EUR środków na zobowiązania i płatności 
w pozycji 08 20 02;

pierwotnej propozycji; potwierdza potrzebę 
przeprowadzenia wnikliwej, niezależnej 
kontroli przekroczeń budżetu; dlatego 
uważa, że w świetle opóźnień w realizacji 
oraz w celu przyjęcia ogólnej kwoty dla 
tego poddziału w ramach pułapu 
wieloletnich ram finansowych, 
najodpowiedniejszą opcją budżetową jest 
zmniejszenie o XX mln EUR środków na 
zobowiązania i płatności w pozycji 08 20 
02;

Or. en

Poprawka 47
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wspiera wniosek Komisji dotyczący 
udostępnienia środków na płatności w 
ramach działu dotyczącego Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
w celu uproszczenia procedur 
finansowych związanych z wnioskami 
zatwierdzonymi przez oba organy władzy 
budżetowej; wskutek tego przywraca 
kwotę domyślną zauważając, że może ona 
być niewystarczająca na pokrycie potrzeb 
w 2011 r.;

Or. en

Poprawka 48
Alexander Alvaro

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że ostatnie wydarzenia na 
świecie w odniesieniu do bezpieczeństwa 
prywatnych danych, a także sabotaż 
przemysłowy, wymagają szybkiej reakcji 
Komisji w ustanowieniu strategii 
bezpieczeństwa cybernetycznego UE;

Or. en

Poprawka 49
Alexander Alvaro, Carl Haglund

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wyraża przekonanie, że potrzebna jest 
strategiczna perspektywa w zakresie 
sytuacji energetycznej w Europie; 
zauważa, że Komisja ustanowiła
strategiczny plan w dziedzinie technologii 
energetycznych (SET), który nadal 
znajduje się w niepewnej sytuacji 
finansowej; w tym celu utworzył pozycje 
p.m. dla różnych obszarów planu SET, 
które wkrótce powinny zostać 
uaktywnione;

Or. en

Poprawka 50
James Elles

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wyraża ubolewanie z powodu
restrykcyjnego podejścia Rady do 

20. w świetle potrzeby wyczulenia na 
sytuację finansową w UE aprobuje 
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płatności, które zmniejszono o 1 075 mln 
EUR (z czego połowa przeznaczona jest na 
sfinalizowanie okresu programowania na 
lata 2006-2010) w stosunku do prognoz 
Komisji dotyczących potrzeb w zakresie 
płatności na 2011 r.; podkreśla, że 
Parlament Europejski stwierdził, że 
prawdopodobnie potrzeby te zostały zbyt 
nisko oszacowane oraz że podejście Rady 
może zagrozić koniecznemu nadrobieniu 
zaległości w zakresie wdrażania programu, 
po spowolnionym starcie na początku 
okresu 2007-2013;

restrykcyjne podejście Rady do płatności, 
które zmniejszono o 1 075 mln EUR (z 
czego połowa przeznaczona jest na 
sfinalizowanie okresu programowania na 
lata 2006-2010) w stosunku do prognoz 
Komisji dotyczących potrzeb w zakresie 
płatności na 2011 r.; podkreśla, że 
Parlament Europejski stwierdził, że 
prawdopodobnie potrzeby te zostały zbyt 
nisko oszacowane oraz że podejście Rady 
może zagrozić koniecznemu nadrobieniu 
zaległości w zakresie wdrażania programu, 
po spowolnionym starcie na początku 
okresu 2007-2013;

Or. en

Poprawka 51
Göran Färm, Francesca Balzani

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wyraża ubolewanie z powodu 
restrykcyjnego podejścia Rady do 
płatności, które zmniejszono o 1 075 mln 
EUR (z czego połowa przeznaczona jest na 
sfinalizowanie okresu programowania na 
lata 2006-2010) w stosunku do prognoz 
Komisji dotyczących potrzeb w zakresie 
płatności na 2011 r.; podkreśla, że 
Parlament Europejski stwierdził, że 
prawdopodobnie potrzeby te zostały zbyt 
nisko oszacowane oraz że podejście Rady 
może zagrozić koniecznemu nadrobieniu 
zaległości w zakresie wdrażania programu, 
po spowolnionym starcie na początku 
okresu 2007-2013;

20. wyraża ubolewanie z powodu 
restrykcyjnego podejścia Rady do 
płatności, które zmniejszono o 1 075 mln 
EUR (z czego połowa przeznaczona jest na 
sfinalizowanie okresu programowania na 
lata 2006-2010) w stosunku do prognoz 
Komisji dotyczących potrzeb w zakresie 
płatności na 2011 r.; podkreśla, że 
Parlament Europejski stwierdził, że 
prawdopodobnie potrzeby te zostały zbyt 
nisko oszacowane oraz że podejście Rady 
może zagrozić koniecznemu nadrobieniu 
zaległości w zakresie wdrażania programu, 
po spowolnionym starcie na początku 
okresu 2007-2013, a także ostatnim 
modyfikacjom legislacyjnym 
uzgodnionym pomiędzy Parlamentem i 
Radą w ramach europejskiego planu 
naprawy gospodarczej;

Or. en
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Poprawka 52
Helga Trüpel

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa Komisję do uzupełnienia 
istniejących kategorii wydatków dla 
funduszy strukturalnych o kategorie 
ukierunkowane na zmierzenie się ze 
skutkami zmian klimatu;

Or. en

Poprawka 53
Göran Färm, Francesca Balzani

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zgodnie ze swoimi priorytetami 
popiera rozpoczęcie projektu pilotażowego 
dotyczącego platformy doskonałości w 
makroregionie Dunaju, którego celem jest 
podkreślenie wspólnej regionalnej 
tożsamości dzięki programom 
szkoleniowym i seminariom adresowanym 
do młodzieży;

skreślony

Or. en

Poprawka 54
Helga Trüpel

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. zgodnie ze swoimi priorytetami 
popiera rozpoczęcie projektu pilotażowego 
dotyczącego platformy doskonałości w 
makroregionie Dunaju, którego celem jest 
podkreślenie wspólnej regionalnej 
tożsamości dzięki programom 
szkoleniowym i seminariom adresowanym 
do młodzieży;

skreślony

Or. en

Poprawka 55
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę, że głównym celem 
WPR jest zagwarantowanie stabilności 
rynku, podaży żywności oraz ochrony 
krajobrazu, w związku z czym wzywa 
Komisję, aby zapewniła w budżecie na rok 
2011 zabezpieczenie finansowe niezbędne 
w celu bezpośredniego dostępu do 
środków finansowych w przypadku 
wystąpienia wahań rynku w 2011 r.;

skreślony

Or. en

Poprawka 56
Göran Färm, Francesca Balzani

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę, że głównym celem 
WPR jest zagwarantowanie stabilności 

23. zwraca uwagę, że głównym celem 
WPR jest zagwarantowanie stabilności 
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rynku, podaży żywności oraz ochrony 
krajobrazu, w związku z czym wzywa 
Komisję, aby zapewniła w budżecie na rok 
2011 zabezpieczenie finansowe niezbędne 
w celu bezpośredniego dostępu do 
środków finansowych w przypadku 
wystąpienia wahań rynku w 2011 r.;

rynku, podaży żywności oraz ochrony 
krajobrazu; apeluje do Komisji o ścisłe 
monitorowanie rynków rolnych, aby 
reagować na nieprzewidziane sytuacje, 
takie jak poważne wahania cen;

Or. en

Poprawka 57
Helga Trüpel

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę, że głównym celem 
WPR jest zagwarantowanie stabilności 
rynku, podaży żywności oraz ochrony 
krajobrazu, w związku z czym wzywa 
Komisję, aby zapewniła w budżecie na rok 
2011 zabezpieczenie finansowe niezbędne 
w celu bezpośredniego dostępu do środków 
finansowych w przypadku wystąpienia 
wahań rynku w 2011 r.;

23. zwraca uwagę, że głównym celem 
WPR powinno być zagwarantowanie 
stabilności rynku, podaży żywności, cen 
zapewniających rolnikom uczciwe 
dochody, w tym ochronę środowiska i 
krajobrazów, w związku z czym wzywa 
Komisję, aby zapewniła w budżecie na rok 
2011 zabezpieczenie finansowe 
umożliwiające osiągnięcie tych celów, 
unikając pogłębiania zmienności cen i 
wychodząc naprzeciw pilnym wyzwaniom, 
jak zmiany klimatu, utrata różnorodności 
biologicznej, żyzności gleby i zasobów 
wody;

Or. en

Poprawka 58
Carl Haglund, Anne E. Jensen, Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. przypomina, że plan działania 
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strategii Unii Europejskiej dla regionu 
Morza Bałtyckiego stwierdza, że 
proponowane działania powinny o ile to 
możliwe być finansowane z istneijacych 
źródeł, w tym funduszy strukturlanych i 
spójności; zwraca uwagę, że wnioski Rady 
w sprawie strategii UE dla regionu Morza 
Bałtyckiego zawierają stwierdzenie, że 
strategia opiera się na wydajnym 
wykorzystaniu istniejących instrumentów i 
funduszy, jak i innych istniejących 
zasobów i instrumentów finansowych; 
podkreśla, że strategi tej należy nadać 
odpowiednie uznanie i środki 
finansowania;

Or. en

Poprawka 59
Göran Färm, Francesca Balzani

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. apeluje do Komisji o ścisłe 
monitorowanie rynków rolnych, aby 
reagować na nieprzewidziane sytuacje, 
takie jak poważne wahania cen; 
przypomina, że powinien mieć 
zastosowanie co najmniej wymagany 
margines wynoszący co najmniej 300 mln 
EUR;

skreślony

Or. en

Poprawka 60
Helga Trüpel

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

24a. uważa, że w ramach tej pozycji 
priorytetowo należy potrwaktować 
wspieranie zrównoważonych systemów 
rolnictwa, które chronią różnorodność 
biologiczną, zasoby wody i żyzność gleby 
oraz propagują dobrostan zwierząt i 
zatrudnienie;  

Or. en

Poprawka 61
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. dostrzega korzyści płynące ze 
specjalnego wsparcia rynku produktów 
mlecznych w wysokości 300 mln EUR, 
które przewidziano w budżecie na rok 
2010 r.; popiera utworzenie nowej linii 
budżetowej mającej pełnić rolę funduszu 
mlecznego i zapewniać wsparcie w 
zakresie modernizacji, dywersyfikacji i 
restrukturyzacji tego rynku oraz 
skuteczniejszych działań marketingowych; 
zwraca uwagę, że Komisja zatwierdziła już 
fundusz mleczny;

skreślony

Or. en

Poprawka 62
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. dostrzega korzyści płynące ze 
specjalnego wsparcia rynku produktów 
mlecznych w wysokości 300 mln EUR, 
które przewidziano w budżecie na rok 
2010 r.; popiera utworzenie nowej linii 
budżetowej mającej pełnić rolę funduszu 
mlecznego i zapewniać wsparcie w 
zakresie modernizacji, dywersyfikacji i 
restrukturyzacji tego rynku oraz 
skuteczniejszych działań marketingowych;
zwraca uwagę, że Komisja zatwierdziła już 
fundusz mleczny;

25. popiera utworzenie nowej linii 
budżetowej dla sektora mleczarskiego, aby 
promować modernizację sektora i 
wprowadzanie na rynek jego produktów, 
jednak na niższym niż proponowany 
poziomie; zwraca uwagę, że Komisja 
zatwierdziła już fundusz mleczny;

Or. en

Poprawka 63
Anne E. Jensen, Carl Haglund

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. dostrzega korzyści płynące ze 
specjalnego wsparcia rynku produktów 
mlecznych w wysokości 300 mln EUR, 
które przewidziano w budżecie na rok 
2010 r.; popiera utworzenie nowej linii 
budżetowej mającej pełnić rolę funduszu 
mlecznego i zapewniać wsparcie w 
zakresie modernizacji, dywersyfikacji i 
restrukturyzacji tego rynku oraz 
skuteczniejszych działań marketingowych; 
zwraca uwagę, że Komisja zatwierdziła już 
fundusz mleczny;

25. dostrzega korzyści płynące ze 
specjalnego wsparcia rynku produktów 
mlecznych w wysokości 300 mln EUR, 
które przewidziano w budżecie na rok 
2010 r.; popiera utworzenie nowej linii 
budżetowej mającej pełnić rolę funduszu 
mlecznego i zapewniać wsparcie w 
zakresie modernizacji, dywersyfikacji i 
restrukturyzacji tego rynku oraz 
skuteczniejszych działań marketingowych, 
zauważa jednak, że sytuacja rynkowa w 
tym sektorze znacznie się poprawiła i że 
proponowane środki mogą być 
nadmierne; zwraca uwagę, że Komisja 
zatwierdziła już fundusz mleczny; 

Or. en
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Poprawka 64
Helga Trüpel

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. dostrzega korzyści płynące ze 
specjalnego wsparcia rynku produktów 
mlecznych w wysokości 300 mln EUR, 
które przewidziano w budżecie na rok 
2010 r.; popiera utworzenie nowej linii 
budżetowej mającej pełnić rolę funduszu 
mlecznego i zapewniać wsparcie w 
zakresie modernizacji, dywersyfikacji i 
restrukturyzacji tego rynku oraz 
skuteczniejszych działań marketingowych; 
zwraca uwagę, że Komisja zatwierdziła już 
fundusz mleczny;

25. dostrzega korzyści płynące ze 
specjalnego wsparcia rynku produktów 
mlecznych w wysokości 300 mln EUR, 
które przewidziano w budżecie na rok 
2010 r.; popiera utworzenie nowej linii 
budżetowej mającej pełnić rolę funduszu 
mlecznego i zapewniać wsparcie w 
zakresie modernizacji, dywersyfikacji i 
restrukturyzacji tego rynku oraz poprawę 
pozycji przetargowej rolników 
prowadzących gospodarstwa mleczarskie, 
by wyszli naprzeciw rosnącej pozycji 
rynkowej przetwórców i detalistów w 
łańcuchu żywnościowym; zwraca uwagę, 
że Komisja zatwierdziła już fundusz 
mleczny;

Or. en

Poprawka 65
Alexander Alvaro

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. dostrzega korzyści płynące ze 
specjalnego wsparcia rynku produktów 
mlecznych w wysokości 300 mln EUR, 
które przewidziano w budżecie na rok 
2010 r.; popiera utworzenie nowej linii 
budżetowej mającej pełnić rolę funduszu 
mlecznego i zapewniać wsparcie w 
zakresie modernizacji, dywersyfikacji i 
restrukturyzacji tego rynku oraz 
skuteczniejszych działań marketingowych; 
zwraca uwagę, że Komisja zatwierdziła już 

25. ma wątpliwości co do korzyści 
płynących ze specjalnego wsparcia rynku 
produktów mlecznych w wysokości 300 
mln EUR, które przewidziano w budżecie 
na rok 2010 r.; kwestionuje utworzenie 
nowej linii budżetowej mającej pełnić rolę 
funduszu mlecznego i zapewniać wsparcie 
w zakresie modernizacji, dywersyfikacji i 
restrukturyzacji tego rynku oraz 
skuteczniejszych działań marketingowych; 
odnotowuje jednak, że sytuacja rynkowa
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fundusz mleczny; w tym sektorze znacznie się poprawiła i 
proponowane środki mogą być 
nadmierne; zwraca uwagę, że Komisja 
zatwierdziła już fundusz mleczny i że 
przyczynia się to do tworzenia 
zabezpieczenia przed np.  wahaniom cen w 
sektorze;

Or. en

Poprawka 66
Göran Färm, Francesca Balzani

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. dostrzega korzyści płynące ze 
specjalnego wsparcia rynku produktów 
mlecznych w wysokości 300 mln EUR, 
które przewidziano w budżecie na rok 
2010 r.; popiera utworzenie nowej linii 
budżetowej mającej pełnić rolę funduszu 
mlecznego i zapewniać wsparcie w 
zakresie modernizacji, dywersyfikacji i 
restrukturyzacji tego rynku oraz 
skuteczniejszych działań marketingowych; 
zwraca uwagę, że Komisja zatwierdziła już 
fundusz mleczny;

25. dostrzega korzyści płynące ze 
specjalnego wsparcia rynku produktów 
mlecznych w wysokości 300 mln EUR, 
które przewidziano w budżecie na rok 
2010 r.; popiera utworzenie nowej linii 
budżetowej mającej pełnić rolę funduszu 
mlecznego i zapewniać wsparcie w 
zakresie modernizacji, dywersyfikacji i 
restrukturyzacji tego rynku oraz 
skuteczniejszych działań marketingowych; 

Or. en

Poprawka 67
Lucas Hartong

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest zdania, że należy utrzymać
krajowy program wsparcia dla sektora win, 
choć poziom wsparcia powinien zostać 

26. jest zdania, że należy znieść krajowy 
program wsparcia dla sektora win;
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obniżony; zwraca uwagę, że podczas 
reformy systemu rynku wina Komisja 
wyraźnie stwierdziła, że reforma ta 
powinna być budżetowo neutralna;

Or. en

Poprawka 68
Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

podkreśla, że Parlament jednoznacznie 
sprzeciwił się wykorzystywaniu środków 
finansowych na rzecz żywych zwierząt, 
które mają być użyte w śmiertelnych 
walkach byków, i zwraca uwagę, że 
oczekuje od Komisji, by upewniła się, że 
ograniczenie to zostało wprowadzone;

Or. en

Poprawka 69
Göran Färm, Francesca Balzani

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. przyznaje, że programy dystrybucji 
owoców i mleka w szkołach są istotne 
z punktu widzenia zachęcania dzieci do 
zdrowego odżywiania się; z zadowoleniem 
przyjmuje proponowane przez Komisję 
zwiększenie finansowania tych dwóch 
programów oraz postanawia zwiększyć 
środki na nie przeznaczone; podkreśla 
znaczenie programu pomocy dla osób 
potrzebujących oraz postanawia zwiększyć 
środki przeznaczone na ten program, 

27. przyznaje, że programy dystrybucji 
owoców i mleka w szkołach są istotne 
z punktu widzenia zachęcania dzieci do 
zdrowego odżywiania się; z zadowoleniem 
przyjmuje proponowane przez Komisję 
zwiększenie finansowania tych dwóch 
programów oraz postanawia zwiększyć 
środki na nie przeznaczone; podkreśla 
znaczenie programu pomocy dla osób 
potrzebujących oraz postanawia zwiększyć 
środki przeznaczone na ten program;
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przypomina jednak, że należy go 
realizować w świetle postępowania przed 
Sądem Pierwszej Instancji;

Or. en

Poprawka 70
Helga Trüpel

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. zgodnie ze swymi priorytetami popiera 
stworzenie projektu pilotażowego 
mającego na celu propagowanie wymiany 
godnych naśladowania praktyk pomiędzy 
młodymi rolnikami, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o wyzwania, przed jakimi stoi 
europejskie rolnictwo;

skreślony

Or. en

Poprawka 71
Helga Trüpel

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że należy jeszcze 
bardziej wzmocnić LIFE+ (instrument 
finansowy dla środowiska na lata 2007-
2013), aby możliwa była realizacja 
dodatkowych działań; podkreśla, że 
problemy środowiskowe stanowią priorytet 
w polityce środowiskowej i rolnej oraz że 
podwyższenie środków finansowych ma 
istotne znaczenie dla ochrony środowiska 
naturalnego i różnorodności biologicznej;

29. jest przekonany, że należy jeszcze 
bardziej wzmocnić LIFE+ (instrument 
finansowy dla środowiska na lata 2007-
2013), aby możliwa była realizacja 
dodatkowych działań; podkreśla, że 
problemy środowiskowe stanowią priorytet 
w polityce środowiskowej i rolnej oraz że 
podwyższenie środków finansowych ma 
istotne znaczenie dla ochrony środowiska 
naturalnego i różnorodności biologicznej; 
uważa, że poza LIFE + kryteria 
zrównoważonego rozwoju powinny zostać 
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ujęte we wszystkich istotnych 
instrumentach UE;  

Or. en

Poprawka 72
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. uważa, że szereg programów, takich 
jak program dotyczący zapobiegania 
terroryzmowi, przygotowania na ataki 
terrorystyczne i zarządzania ich skutkami, 
za istotne elementy wdrażania programu 
sztokholmskiego oraz potwierdza swe 
wsparcie dla programu Daphne (walka z 
przemocą) obejmującego programy warte 
realizacji, które nie mogą zostać 
sfinansowane z uwagi na niedostateczne 
środki, oraz programu Profilaktyka i 
informacja antynarkotykowa;

30. uważa, że różnorodne inicjatywy w 
ramach programu sztokholmskiego –
zwłaszcza te, które odnoszą się do migracji 
– powinny zostać uwzględnione w 
budżecie, choć na niższym niż 
proponowany poziomie, z myślą o 
restrykcyjnych skutkach kryzysu dla 
mobilności ludzi i to nie w oparciu o 
propagandę, i potwierdza swe wsparcie dla 
programu Daphne (walka z przemocą) 
obejmującego programy warte realizacji, 
które nie mogą zostać sfinansowane z 
uwagi na niedostateczne środki, oraz 
programu Profilaktyka i informacja 
antynarkotykowa

Or. en

Poprawka 73
Göran Färm, Francesca Balzani

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. uważa, że szereg programów, takich 
jak program dotyczący zapobiegania 
terroryzmowi, przygotowania na ataki 
terrorystyczne i zarządzania ich skutkami, 
za istotne elementy wdrażania programu 

30. potwierdza swe wsparcie dla programu 
Daphne (walka z przemocą) obejmującego 
programy warte realizacji, które nie mogą 
zostać sfinansowane z uwagi na 
niedostateczne środki, oraz programu 
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sztokholmskiego oraz potwierdza swe 
wsparcie dla programu Daphne (walka z 
przemocą) obejmującego programy warte 
realizacji, które nie mogą zostać 
sfinansowane z uwagi na niedostateczne 
środki, oraz programu Profilaktyka i 
informacja antynarkotykowa;

Profilaktyka i informacja 
antynarkotykowa;

Or. en

Poprawka 74
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. uważa, że szereg programów, takich 
jak program dotyczący zapobiegania 
terroryzmowi, przygotowania na ataki 
terrorystyczne i zarządzania ich skutkami, 
za istotne elementy wdrażania programu 
sztokholmskiego oraz potwierdza swe 
wsparcie dla programu Daphne (walka z 
przemocą) obejmującego programy warte 
realizacji, które nie mogą zostać 
sfinansowane z uwagi na niedostateczne 
środki, oraz programu Profilaktyka i 
informacja antynarkotykowa;

30. uważa, że szereg programów, takich 
jak program dotyczący zapobiegania 
terroryzmowi, przygotowania na ataki 
terrorystyczne i zarządzania ich skutkami, 
za istotne elementy wdrażania programu 
sztokholmskiego oraz potwierdza swe 
wsparcie dla programu Daphne (walka z 
przemocą) obejmującego programy warte 
realizacji, które nie mogą zostać 
sfinansowane z uwagi na niedostateczne 
środki, oraz programu Profilaktyka i 
informacja antynarkotykowa; w tym 
kontekście kładzie szczególny akcent na 
zwalczanie przemocy wobec kobiet, w tym 
za pośrednictwem wymuszania aborcji, 
okaleczania narządów płciowych kobiet, 
przymusowej sterylizacji i innego 
okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania; 

Or. en
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Poprawka 75
Helga Trüpel

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. uważa, że szereg programów, takich 
jak program dotyczący zapobiegania 
terroryzmowi, przygotowania na ataki 
terrorystyczne i zarządzania ich skutkami, 
za istotne elementy wdrażania programu 
sztokholmskiego oraz potwierdza swe 
wsparcie dla programu Daphne (walka z 
przemocą) obejmującego programy warte 
realizacji, które nie mogą zostać 
sfinansowane z uwagi na niedostateczne 
środki, oraz programu Profilaktyka i 
informacja antynarkotykowa;

30. uważa te programy za istotne elementy 
wdrażania programu sztokholmskiego oraz 
potwierdza swe wsparcie dla programu 
Daphne (walka z przemocą) obejmującego 
programy warte realizacji, które nie mogą 
zostać sfinansowane z uwagi na 
niedostateczne środki, oraz programu 
Profilaktyka i informacja 
antynarkotykowa;

Or. en

Poprawka 76
Alexander Alvaro

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. z uwagi na niski poziom informacji na 
temat dalszych kroków z związku z 
projektem SIS II przedstawionym 
Parlamentowi jest zdania, że rezerwa na 
środki będzie najodpowiedniejszym 
sposobem uzyskania wymaganych 
informacji;

31. z uwagi na niski poziom informacji na 
temat dalszych kroków z związku z 
projektem SIS II przedstawionym 
Parlamentowi jest zdania, że rezerwa na 
środki będzie najodpowiedniejszym 
sposobem uzyskania wymaganych 
informacji odnośnie koniecznych 
postępów;

Or. en
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Poprawka 77
Alexander Alvaro

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. uznaje planowanie ujęte w 
dokumencie roboczym z dnia 21 września 
2010 r. dotyczącym pracowników Komisji 
za niedostateczne, by uczynić zadość 
wnioskom Parlamentu dotyczącym 
informacji w sprawie niezbędnych 
postępów oraz pełnego zarysu 
budżetowania SIS II;

Or. en

Poprawka 78
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. przypomina, że działem 3b objęte są 
działania polityczne mające bezpośredni 
wpływ na codzienne życie obywateli 
Europy oraz jest w pełni przekonany, że 
rzeczywisty potencjał tego działu nie może 
zostać w pełni zrealizowany w obrębie 
wąskich granic wyznaczonych aktualnymi 
wieloletnimi ramami finansowymi;
podkreśla, że proponowane finansowanie 
tych instrumentów przez Radę nie 
odpowiada głównym priorytetom 
wyznaczonym dla tego działu, a w 
szczególności podkreśla, że niezwykle 
wysokie wskaźniki realizacji programów 
dotyczących młodzieży dowodzą, że 
programy te zasługują na znacznie wyższe 
środki;

32. przypomina, że działem 3b objęte są 
działania polityczne mające bezpośredni 
wpływ na codzienne życie obywateli 
Europy, w szczególności zaś podkreśla, że 
niezwykle wysokie wskaźniki realizacji 
programów dotyczących młodzieży 
dowodzą, że programy te zasługują na 
znacznie wyższe środki; 

Or. en
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Poprawka 79
Göran Färm, Francesca Balzani

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. uważa, ze niezbędne jest 
przedstawienie przez Komisję 
kompleksowej strategii w sprawie lepszej 
komunikacji skierowanej do obywateli UE 
oraz w sprawie utworzenia europejskiej 
sfery publicznej zgodnie z 
międzyinstytucjonalną wspólną deklaracją 
„Partnerski proces komunikowania na 
temat Europy” z października 2008 r.;

skreślony

Or. en

Poprawka 80
Göran Färm, Francesca Balzani

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. jest głęboko przekonany, że w 
granicach przewidzianych w wieloletnich 
ramach finansowych nie da się właściwie 
sfinansować roli UE jako światowego 
partnera, a także że znalezienie 
rozwiązania problemu tego niedoboru 
środków przez dwa organy władzy nie 
może odbywać się w drodze kompromisów 
wypracowywanych w ostatniej chwili, bez 
uwzględnienia potrzeb w perspektywie 
średnioterminowej; przypomina, że 
przegląd wieloletnich ram finansowych 
oraz dostosowanie pułapu działu 4 do 
zaistniałych potrzeb, których nie można 
było uwzględnić w 2006 r., to warunek 
niezbędny do zagwarantowania możliwości 

35. jest głęboko przekonany, że w 
granicach przewidzianych w wieloletnich 
ramach finansowych nie da się właściwie 
sfinansować roli UE jako światowego 
partnera, a także że znalezienie 
rozwiązania problemu tego niedoboru 
środków przez dwa organy władzy nie 
może odbywać się w drodze kompromisów 
wypracowywanych w ostatniej chwili, bez 
uwzględnienia potrzeb w perspektywie 
średnioterminowej; przypomina, że 
przegląd wieloletnich ram finansowych 
oraz korekta pułapu działu 4 uwzględnia 
zaistniałe potrzeby, których nie można 
było przewidzieć w 2006 r., to warunek 
niezbędny do zagwarantowania możliwości 



AM\833410PL.doc 45/57 PE450.579v02-00

PL

zarządzania i trwałości tego działu; zarządzania i trwałości tego działu;

Or. en

Poprawka 81
Lucas Hartong

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. ponownie podkreśla zobowiązanie do 
powstrzymania się od arbitralnego
obniżania środków na pomoc dla 
Palestyny, na proces pokojowy oraz 
UNRWA; przypomina jednak o swym 
zdecydowanym przekonaniu, że 
rozbieżność pomiędzy światową pomocą 
finansową – UE jest pierwszym darczyńcą 
– a jej ograniczonym wpływem na proces 
pokojowy nie jest ani uzasadniona ani 
zrozumiała i że należy się nią gruntownie 
zająć, zwłaszcza w kontekście nowo 
utworzonej Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych;

37. ponownie podkreśla zobowiązanie do 
obniżania środków na pomoc dla 
Palestyny, na proces pokojowy oraz 
UNRWA; 

Or. en

Poprawka 82
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. podkreśla swój sprzeciw wobec 
proponowanym przesunięciom środków z 
różnych instrumentów i programów na 
środki towarzyszące w sektorze bananów 
oraz instrument współpracy z 
uprzemysłowionymi państwami (ICI+), 
których finansowanie nie było 

38. podkreśla swój sprzeciw wobec 
proponowanym przesunięciom środków z 
różnych instrumentów i programów na 
środki towarzyszące w sektorze bananów 
oraz instrument współpracy z 
uprzemysłowionymi państwami (ICI+), 
których finansowanie nie było 
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przewidziane w czasie przyjmowania 
obecnych wieloletnich ram finansowych, 
ponownie wyraża jednak swoje poparcie 
dla tych instrumentów; podkreśla, że 
instrument współpracy na rzecz rozwoju 
nie może być postrzegany jako fundusz, z 
którego można korzystać w celu 
finansowania wszelkich nowych potrzeb 
pojawiających się w dziedzinie współpracy 
na rzecz rozwoju, ponieważ został on 
utworzony i jest finansowany w celu 
realizacji konkretnego zestawu celów, do 
których realizacji UE zobowiązała się przy 
różnych okazjach;

przewidziane w czasie przyjmowania 
obecnych wieloletnich ram finansowych; 
podkreśla, że instrument współpracy na 
rzecz rozwoju nie może być postrzegany 
jako fundusz, z którego można korzystać w 
celu finansowania wszelkich nowych 
potrzeb pojawiających się w dziedzinie 
współpracy na rzecz rozwoju, ponieważ 
został on utworzony i jest finansowany w 
celu realizacji konkretnego zestawu celów, 
do których realizacji UE zobowiązała się 
przy różnych okazjach;

Or. en

Poprawka 83
Göran Färm, Francesca Balzani

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. podkreśla swój sprzeciw wobec 
proponowanym przesunięciom środków z 
różnych instrumentów i programów na 
środki towarzyszące w sektorze bananów 
oraz instrument współpracy z 
uprzemysłowionymi państwami (ICI+), 
których finansowanie nie było 
przewidziane w czasie przyjmowania 
obecnych wieloletnich ram finansowych, 
ponownie wyraża jednak swoje poparcie 
dla tych instrumentów; podkreśla, że 
instrument współpracy na rzecz rozwoju 
nie może być postrzegany jako fundusz, z 
którego można korzystać w celu 
finansowania wszelkich nowych potrzeb 
pojawiających się w dziedzinie współpracy 
na rzecz rozwoju, ponieważ został on 
utworzony i jest finansowany w celu 
realizacji konkretnego zestawu celów, do 
których realizacji UE zobowiązała się przy 
różnych okazjach;

38. podkreśla swój sprzeciw wobec 
proponowanym przesunięciom środków z 
różnych instrumentów i programów na 
środki towarzyszące w sektorze bananów 
oraz instrument współpracy z 
uprzemysłowionymi państwami (ICI+), 
których finansowanie nie było 
przewidziane w czasie przyjmowania 
obecnych wieloletnich ram finansowych, 
ponownie wyraża jednak swoje poparcie 
dla tych instrumentów; podkreśla, że 
instrument współpracy na rzecz rozwoju 
nie może być postrzegany jako fundusz, z 
którego można korzystać w celu 
finansowania wszelkich nowych potrzeb 
pojawiających się w dziedzinie współpracy 
na rzecz rozwoju, ponieważ został on 
utworzony i jest finansowany w celu 
realizacji konkretnego zestawu celów, do 
których realizacji UE zobowiązała się przy 
różnych okazjach; wzywa zatem Radę do 
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przyjęcia wieloletniego finansowania tych 
rozwiązań za pośrednictwem wszystkich 
środków przewidzianych w PMI;

Or. en

Poprawka 84
Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. podkreśla swój sprzeciw wobec 
proponowanym przesunięciom środków z 
różnych instrumentów i programów na 
środki towarzyszące w sektorze bananów 
oraz instrument współpracy z 
uprzemysłowionymi państwami (ICI+), 
których finansowanie nie było 
przewidziane w czasie przyjmowania 
obecnych wieloletnich ram finansowych, 
ponownie wyraża jednak swoje poparcie 
dla tych instrumentów; podkreśla, że 
instrument współpracy na rzecz rozwoju 
nie może być postrzegany jako fundusz, z 
którego można korzystać w celu 
finansowania wszelkich nowych potrzeb 
pojawiających się w dziedzinie współpracy 
na rzecz rozwoju, ponieważ został on 
utworzony i jest finansowany w celu 
realizacji konkretnego zestawu celów, do 
których realizacji UE zobowiązała się przy 
różnych okazjach;

38. podkreśla swój sprzeciw wobec 
proponowanym przesunięciom środków z 
różnych instrumentów i programów na 
środki towarzyszące w sektorze bananów 
oraz instrument współpracy z 
uprzemysłowionymi państwami (ICI+), 
których finansowanie nie było 
przewidziane w czasie przyjmowania 
obecnych wieloletnich ram finansowych, 
ponownie wyraża jednak swoje poparcie 
dla tych instrumentów; podkreśla, że 
instrument współpracy na rzecz rozwoju 
nie może być postrzegany jako fundusz, z 
którego można korzystać w celu 
finansowania wszelkich nowych potrzeb 
pojawiających się w dziedzinie objętej 
działem 4, ponieważ został on utworzony i 
jest finansowany w celu realizacji 
konkretnego zestawu celów, do których 
realizacji UE zobowiązała się przy różnych 
okazjach;

Or. en

Poprawka 85
Göran Färm, Francesca Balzani

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

38a. postanawia przenieść część środków 
na środowisko i zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi, w tym 
na energię, do rezerwy, w oczekiwaniu na 
przedstawienie przez Komisję politycznie 
wiążącego dokumentu wykazującego, że 
„szybkie uruchomienie finansowe” 
pakietu przeznaczonego na łagodzenie 
zmian klimatu jest rzeczywiście 
dodatkowe, że asygnuje on środki UE 
regionom partnerskim w geograficznie 
zrównoważony sposób i że nie odbywa się 
to kosztem istniejących programów 
współpracy na rzecz rozwoju, jak również
jasnych informacji na temat kryteriów 
selekcji beneficjentów oraz szczegółów 
porozumień z krajami rozwijającymi się;

Or. en

Poprawka 86
Göran Färm, Francesca Balzani

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. jest zdania, zgodnie ze swoimi 
rezolucjami w sprawie stosunków 
transatlantyckich, że partnerstwo 
strategiczne UE-USA musi być wyraźnie 
określone poprzez utworzenie specjalnej 
pozycji w budżecie zatytułowanej 
„Współpraca ze Stanami 
Zjednoczonymi”;

skreślony

Or. en
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Poprawka 87
Helga Trüpel

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. jest zdania, zgodnie ze swoimi 
rezolucjami w sprawie stosunków 
transatlantyckich, że partnerstwo 
strategiczne UE-USA musi być wyraźnie 
określone poprzez utworzenie specjalnej 
pozycji w budżecie zatytułowanej 
„Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi”;

41. jest zdania, zgodnie ze swoimi 
rezolucjami w sprawie stosunków 
transatlantyckich, że partnerstwo 
strategiczne UE-USA mogłoby być 
wyraźnie określone poprzez utworzenie 
specjalnej pozycji w budżecie 
zatytułowanej „Współpraca ze Stanami 
Zjednoczonymi”;

Or. en

Poprawka 88
Ioannis Kasoulides, Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 41 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

41a. jest przekonany, że konieczne jest 
dalsze zwiększenie koperty finansowej 
przeznaczonej dla wsparcia społeczności 
tureckich Cypryjczyków, aby zapewnić 
właściwe finansowanie pracy Komitetu ds. 
osób zaginionych na Cyprze, jak również 
projektów restauratorskich technicznej 
komisji ds. dziedzictwa kulturowego; 
uważa, że prace tych komisji mają 
nadrzędne znaczenie dla obu społeczności 
na Cyprze;

Or. en
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Poprawka 89
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. podkreśla, że takie restrykcyjne 
podejście, choć przynosi budżetowi UE i 
państwom członkowskim krótkoterminowe 
korzyści, stanowi zagrożenie dla realizacji 
działań i programów politycznych UE; 
podkreśla ponadto, że instytucje powinny 
otrzymywać odpowiednie środki, aby 
realizować swoje zadania, zwłaszcza po 
wejściu w życie Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

skreślony

Or. en

Poprawka 90
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. dlatego też na ogół przywraca środki 
odebrane przez Radę, przenosząc 
jednocześnie do rezerwy kwoty 
odpowiadające waloryzacji wynagrodzeń o 
1,85% w oczekiwaniu na orzeczenie 
Trybunału Sprawiedliwości; uważa, że 
ujęcie takich wydatków w budżecie 
odpowiada zasadzie należytego i 
rozważnego zarządzania budżetem;

44. dlatego też na ogół przywraca środki 
odebrane przez Radę, przenosząc 
jednocześnie do rezerwy kwoty 
odpowiadające waloryzacji wynagrodzeń o 
1,85% w oczekiwaniu na orzeczenie 
Trybunału Sprawiedliwości; stwierdza, że 
ujęcie takich wydatków w budżecie 
odpowiada zasadzie należytego i 
rozważnego zarządzania budżetem;

Or. en
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Poprawka 91
Estelle Grelier, Göran Färm, Francesca Balzani, Jutta Haug

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. ustanawia rezerwy w określonych 
pozycjach administracyjnych w 
oczekiwaniu na specyficzne działania, 
działania następcze lub wnioski Komisji, 
lub też w oczekiwaniu na uzyskanie 
dodatkowych informacji od Komisji;

47. ustanawia rezerwy w określonych 
pozycjach administracyjnych w 
oczekiwaniu na specyficzne działania, 
działania następcze lub wnioski Komisji, 
lub też w oczekiwaniu na uzyskanie 
dodatkowych informacji od Komisji; 
domaga się w szczególności przeglądu 
kodeksu postępowania komisarzy oraz 
ścisłego jego stosowania odnośnie do 
warunków zastosowania emerytur i rent 
dla byłych członków Komisji, aby uwolnić 
pewną część tych rezerw;

Or. en

Poprawka 92
James Elles

Projekt rezolucji
Ustęp 47 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

47a. wyraża zaniepokojenie sytuacją 
dotyczącą regulaminów pracowniczych, w 
ramach których pewne świadczenia 
emerytalne wydają się obecnie 
neiaktualne wobec aktualnej sytuacji 
gospodarczej, zwłaszcza rosnące systemy 
emerytalno-rentowe, które przestają 
przystawać do propozycji podniesienia 
wieku emerytalnego w dobie wydłużającej 
się średniej długości życia; zastanawia się, 
dlaczego wciąż wypłaca się świadczenia 
emerytowanym komisarzom, skoro mają 
oni alternatywne zatrudnienie; sttanowczo 
domaga się, by Komisja przedsięwziąła 
gruntowny przegląd obecnych procedur w 
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tym względzie i do 30 kwietnia 2011 r. 
przedstawiła Parlamentowi
Europejskiemu szczegółowe 
sprawozdanie;

Or. en

Poprawka 93
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. zwraca uwagę na sprawę toczącą się 
przed Trybunałem Sprawiedliwości, 
wniesioną przez Komisję, która dotyczy 
waloryzacji wynagrodzeń, oraz podejmuje 
decyzję o przeniesieniu środków do 
rezerwy w oparciu o zasadę ostrożności 
budżetowej w celu pokrycia kosztów w 
2011 r., gdyby orzeczenie Trybunału w 
sprawie rzeczonej waloryzacji 
wynagrodzeń o 1,85% było korzystne dla 
Komisji;

53. zwraca uwagę na sprawę toczącą się 
przed Trybunałem Sprawiedliwości, 
wniesioną przez Komisję, która dotyczy 
waloryzacji wynagrodzeń, oraz podejmuje 
decyzję o przeniesieniu środków do 
rezerwy w oparciu o zasadę ostrożności 
budżetowej w celu pokrycia kosztów w 
2011 r., gdyby orzeczenie Trybunału w 
sprawie rzeczonej waloryzacji 
wynagrodzeń o 1,85% było korzystne dla 
Komisji; wzywa do rozważenie, w jaki 
sposób można sfinansować podwyżkę za 
2009 i 2010 r.

Or. en

Poprawka 94
Derek Vaughan, Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. podkreśla, że dotychczasowa 
niezdolność Rady do wypracowania
stanowiska w sprawie budżetu 
korygującego 2/2010 dla Komitetu 
Regionów i Komitetu Ekonomiczno-

56. ubolewa nad faktem, iż Rada do tej 
pory nie wypracowała stanowiska w 
sprawie budżetu korygującego 2/2010 dla 
Komitetu Regionów i Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego nie pozostawia 
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Społecznego nie pozostawia innego 
wyjścia niż uczynienie treści budżetu 
korygującego przedmiotem dyskusji nad 
budżetem na 2011 r.;

innego wyjścia niż uczynienie treści 
budżetu korygującego przedmiotem 
dyskusji nad budżetem na 2011 r.; 

Or. en

Poprawka 95
Peter van Dalen, Lajos Bokros

Projekt rezolucji
Ustęp 62 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

62a. apeluje do Prezydium o przyjęcie 
odpowiednich środków, aby zapewnić 
wymaganie od posłów pełnej 
odpowiedzialności za ich dodatki na 
wydatki ogólne;

Or. en

Poprawka 96
James Elles

Projekt rezolucji
Ustęp 62 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

62a. odnotowuje, że Parlament Europejski 
wydaje ogromne sumy na utrzymanie biur
w państwach członkowskich UE i 
zastanawia się, czy środki te sa 
uzasadnione, biorąc pod uwagę znaczny 
postęp dokonany w komunikacji; domaga 
się przedstawienia przez sekretarza 
generalnego Parlamentu do 28 lutego 
2011 r. szczegółowego sprawozdania 
prezentującego koszty prowadzenia tych 
biur oraz, czy pracy upowszechniania 
agendy Parlamentu nie dałoby się 
skuteczniej wykonać za pośrednictwem 
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współczesnej technologii;

Or. en

Poprawka 97
James Elles

Projekt rezolucji
Ustęp 62 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

62a. domaga się od sekretarza 
generalnego przedstawienia 
Parlamentowi do dnia 28 lutego 2011 r. 
szczegółowego sprawozdania w sprawie 
kosztów świadczenia usług przez 
kierowców służbowych; 

Or. en

Poprawka 98
Derek Vaughan, Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 70

Projekt rezolucji Poprawka

70. w nawiązaniu do wcześniejszej 
wnikliwej debaty nad dodatkiem z tytułu 
pomocy parlamentarnej w związku z 
budżetem korygującym 2010 i 
propozycjami Prezydium na rok 2011 w 
odniesieniu do drugiej transzy wsparcia 
podejmuje decyzję o utrzymaniu tych 
środków w rezerwie; odnotowuje 
odpowiedzi udzielone przez administrację, 
lecz uważa, że nie uzasadniają one 
dalszego zwiększenia środków na tym 
etapie;

70. w nawiązaniu do wcześniejszej 
wnikliwej debaty nad dodatkiem z tytułu 
pomocy parlamentarnej w związku z 
budżetem korygującym 2010 i 
propozycjami Prezydium na rok 2011 w 
odniesieniu do drugiej transzy wsparcia 
podejmuje decyzję o utrzymaniu tych 
środków w rezerwie; odnotowuje 
odpowiedzi udzielone przez administrację, 
lecz uważa, że nie uzasadniają one 
dalszego zwiększenia środków na tym 
etapie; przypomina swoją prośbę o 
informacje zgodnie z głosowaniem w dniu 
25 marca 2010 r. w sprawie wytycznych 
dla procedury budżetowej na 2011 r.;
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Or. en

Poprawka 99
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 73

Projekt rezolucji Poprawka

73. pragnie być regularnie informowany o 
rozwoju sytuacji w zakresie projektów 
budowlanych mających znaczący wpływ 
na budżet, takich jak np. rozbudowa 
budynku KAD, i oczekuje odpowiedzi w 
odniesieniu do wpływu finansowego na 
budżet ewentualnych równoległych 
projektów budowlanych w Brukseli;

73. domaga się bycia regularnie 
informowanym o rozwoju sytuacji w 
zakresie projektów budowlanych mających 
znaczący wpływ na budżet, takich jak np. 
rozbudowa budynku KAD, i oczekuje 
odpowiedzi w odniesieniu do wpływu 
finansowego na budżet ewentualnych 
równoległych projektów budowlanych w 
Brukseli;

Or. en

Poprawka 100
Derek Vaughan, Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 74

Projekt rezolucji Poprawka

74. odnotowuje odpowiedzi udzielone na 
temat stanu systemu zarządzania wiedzą, 
który jednak na tym etapie projektu nie 
może być jeszcze poddany ocenie, czy 
spełni sformułowane oczekiwania;

74. odnotowuje odpowiedzi udzielone na 
temat stanu systemu zarządzania wiedzą, 
który jednak na tym etapie projektu nie 
może być jeszcze poddany ocenie, czy 
spełni sformułowane oczekiwania; 
podkreśla potrzebę sporzadzenia 
kalendarza odnośnie wdrożenia tego 
systemu; przypomina swój wniosek 
zawarty w rezolucji w sprawie wytycznych, 
by system ten stał się łatwo dostępny dla 
obywateli europejskich za pośrednictwem 
internetu; domaga się informacji 
odnośnie do możliwości dokonania 
oszczędności w następstwie wdrożenia 
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systemu zarządania wiedzą;

Or. en

Poprawka 101
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 76 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

76a. podkreśla, że w swoim pierwszym 
czytaniu obecny Parlamentu proponuje 
podnieść o 85% środki linii budżetowej 
przeznaczone na rozrywkę i reprezentację, 
co ogółem daje sumę 2 mln euro, której to 
propozycji jak dotąd nie sprzeciwiły się 
państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 102
Peter van Dalen, Lajos Bokros

Projekt rezolucji
Ustęp 76 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

76a. stoi na stanowisku, że budżet na 
reprezentację Parlamentu Europejskiego 
w państwach członkowskich powinno się 
ograniczyć o 30% na okres trzech lat;

Or. en

Poprawka 103
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 79
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Projekt rezolucji Poprawka

79. wyraża zadowolenie, że można 
dokonać pewnych dalszych oszczędności 
w pozycji budżetowej dotyczącej kosztów 
podróży posłów oraz w pozycji dotyczącej 
zużycia energii wynoszących ogółem 4 
mln EUR;

79. wyraża zadowolenie, że można 
dokonać pewnych dalszych oszczędności 
w pozycji budżetowej dotyczącej kosztów 
podróży posłów oraz w pozycji dotyczącej 
zużycia energii wynoszących ogółem 4 
mln EUR; prosi Prezydium o dodatkowe 
informacje na temat jednoczesności 
wypłat świadczeń związanych z podróżami 
(świadczenia w stosunku do czasu i 
odległości) oraz diet, gdyż nieuzasadnione 
jest mnożenie się dodatków 
przeznaczonych dla posłów na te same 
dni;

Or. en


