
AM\1016789PL.doc PE528.006v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

2014/2005(INI)

29.1.2014

POPRAWKI
1 - 30

Projekt opinii
Pervenche Berès
(PE527.870v01-00)

Negocjacje dotyczące wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020: 
wnioski, jakie należy wyciągnąć, oraz dalsze kroki
(2014/2005(INI))



PE528.006v01-00 2/17 AM\1016789PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1016789PL.doc 3/17 PE528.006v01-00

PL

Poprawka 1
Jean Lambert

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje strategię określoną przez 
Parlament polegającą na negocjowaniu 
wniosków ustawodawczych bez ingerencji 
w kwoty przewidziane w wieloletnich 
ramach finansowych; uważa, że Parlament 
powinien ocenić rezultaty strategii;

1. wyraża ubolewanie z powodu strategii 
określonej przez Parlament polegającej na 
negocjowaniu wniosków ustawodawczych 
bez ingerencji w kwoty przewidziane w 
wieloletnich ramach finansowych; uważa, 
że Parlament powinien ocenić rezultaty 
strategii;

Or. en

Poprawka 2
Jean Lambert

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wyraża ubolewanie, że kwoty 
zaproponowane przez Komisję w 2011 r.
jako podstawa negocjacji nie
odzwierciedlały realiów państw
członkowskich;

2. wyraża ubolewanie, że kwoty z 2011 r.
zaproponowane przez Komisję jako 
podstawa negocjacji nie pozwoliły na pełne 
odzwierciedlenie realiów w państwach
członkowskich UE; podkreśla, że 
niewystarczające dane, w szczególności 
dane statystyczne, wywrą negatywny 
wpływ na strategie polityczne, a także 
przyczynią się do ewentualnego 
negatywnego postrzegania budżetu UE;

Or. en

Poprawka 3
Pervenche Berès
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wyraża ubolewanie, że kwoty 
zaproponowane przez Komisję w 2011 r.
jako podstawa negocjacji nie 
odzwierciedlały realiów państw
członkowskich;

2. wyraża ubolewanie, że kwoty z 2011 r. 
wyrażone w cenach stałych
zaproponowane przez Komisję jako 
podstawa negocjacji nie odzwierciedlały 
realiów w państwach członkowskich, w 
szczególności pod względem zatrudnienia 
i regresu społecznego;

Or. en

Poprawka 4
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wyraża ubolewanie, że kwoty 
zaproponowane przez Komisję w 2011 r.
jako podstawa negocjacji nie 
odzwierciedlały realiów państw 
członkowskich;

2. wyraża ubolewanie, że kwoty z 2011 r. 
zaproponowane przez Komisję jako 
podstawa negocjacji nie odzwierciedlały
rzeczywistych potrzeb państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 5
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża ubolewanie, że elementy 
wniosku ustawodawczego zostały 
omówione i zatwierdzone przez Radę 
Europejską, nie zaś przeanalizowane przez 
odpowiedni skład Rady i komisję 

3. wyraża ubolewanie, że elementy 
wniosku ustawodawczego zostały 
omówione i zatwierdzone przez Radę 
Europejską, nie zaś wynegocjowane i 
uzgodnione przez odpowiedni skład Rady i 
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przedmiotowo właściwą; komisję przedmiotowo właściwą;
podkreśla, że Rada zignorowała rolę 
współustawodawczą Parlamentu 
Europejskiego, w szczególności w 
odniesieniu do Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych;

Or. en

Poprawka 6
Jean Lambert

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża ubolewanie, że elementy 
wniosku ustawodawczego zostały 
omówione i zatwierdzone przez Radę 
Europejską, nie zaś przeanalizowane przez 
odpowiedni skład Rady i komisję 
przedmiotowo właściwą;

3. wyraża ubolewanie, że elementy 
wniosku ustawodawczego zostały 
omówione i zatwierdzone przez Radę 
Europejską, nie zaś przeanalizowane przez 
odpowiedni skład Rady i komisję 
przedmiotowo właściwą; przypomina 
Radzie Europejskiej, że zgodnie z 
postanowieniami traktatu nie ma ona 
uprawnień ustawodawczych; w związku z 
tym ostrzega obu współustawodawców, 
aby w przyszłości unikali przekazywania 
uprawnień ustawodawczych Radzie 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 7
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża ubolewanie, że nie zwiększono 
odpowiednio środków finansowych w 
momencie gdy współustawodawcy 

4. wyraża ubolewanie, że nie zwiększono 
odpowiednio środków finansowych w 
momencie gdy współustawodawcy 
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postanowili rozszerzyć zakres 
proponowanych programów finansowych;
ubolewa nad faktem, że proponowana 
koperta EFS w wysokości 25% funduszy 
przeznaczonych na realizację polityki 
spójności nie została utrzymana w 
negocjacjach na lata 2014–2020;

postanowili rozszerzyć zakres 
proponowanych programów finansowych, 
a także że nie można było uniknąć 
zmniejszenia środków; wyraża w 
szczególności ubolewanie, że od czasu 
ustanowienia EFS wciąż zmniejsza się 
przydzielane na niego środki, mimo że z 
czasem rozszerzono zakres funduszu; 
ubolewa nad faktem, że proponowana 
koperta EFS w wysokości 25% funduszy 
przeznaczonych na realizację polityki 
spójności nie została utrzymana w 
negocjacjach na lata 2014–2020; ubolewa 
również, że w porównaniu z innymi 
instrumentami finansowymi roczny pułap 
EGF został niewspółmiernie zmniejszony;

Or. en

Poprawka 8
Jean Lambert

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża ubolewanie, że nie zwiększono 
odpowiednio środków finansowych w 
momencie gdy współustawodawcy 
postanowili rozszerzyć zakres 
proponowanych programów finansowych;
ubolewa nad faktem, że proponowana 
koperta EFS w wysokości 25% funduszy 
przeznaczonych na realizację polityki 
spójności nie została utrzymana w 
negocjacjach na lata 2014–2020;

4. wyraża ubolewanie, że nie zwiększono 
odpowiednio środków finansowych w 
momencie gdy współustawodawcy 
postanowili rozszerzyć zakres 
proponowanych programów finansowych;
ubolewa nad faktem, że proponowana 
koperta EFS w wysokości 25% funduszy 
przeznaczonych na realizację polityki 
spójności nie została utrzymana w 
negocjacjach na lata 2014–2020; wyraża 
ubolewanie, że w odniesieniu do 
wszystkich dossier związanych z 
wieloletnimi ramami finansowymi 
przywołano art. 20 Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego, jako że 
ograniczyło to prawa demokratyczne 
posłów do Parlamentu dotyczące 
wypowiadania się na przykład na temat 
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minimalnego przydziału środków na EFS;

Or. en

Poprawka 9
Jean Lambert

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wyraża ubolewanie, że pomimo 
oczywistej presji czasu wynikającej ze 
zbliżającego się wygaśnięcia wieloletnich 
ram finansowych i wyborów europejskich, 
negocjacje w sprawie EGF i Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym zostały opóźnione, czego 
wynikiem był krótki czas na osiągnięcie 
porozumienia;

5. wyraża ubolewanie, że pomimo 
oczywistej presji czasu wynikającej ze 
zbliżającego się wygaśnięcia wieloletnich 
ram finansowych i wyborów europejskich, 
negocjacje w sprawie EGF i Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym zostały opóźnione
z przyczyn niedotyczących treści, czego 
wynikiem był krótki czas na osiągnięcie 
porozumienia;

Or. en

Poprawka 10
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wyraża ubolewanie, że pomimo 
oczywistej presji czasu wynikającej ze 
zbliżającego się wygaśnięcia wieloletnich 
ram finansowych i wyborów europejskich, 
negocjacje w sprawie EGF i Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym zostały opóźnione, czego 
wynikiem był krótki czas na osiągnięcie 
porozumienia;

5. wyraża ubolewanie, że pomimo 
oczywistej presji czasu wynikającej ze 
zbliżającego się wygaśnięcia wieloletnich 
ram finansowych i wyborów europejskich, 
negocjacje w sprawie EGF i Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym zostały znacznie
opóźnione, czego wynikiem był bardzo
krótki czas na osiągnięcie porozumienia w 
terminie; wyraża ubolewanie, że wniosek 
Komisji w sprawie Europejskiego 
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Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym został przedstawiony ze 
znacznym opóźnieniem;

Or. en

Poprawka 11
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wyraża ubolewanie, że pomimo 
oczywistej presji czasu wynikającej ze 
zbliżającego się wygaśnięcia wieloletnich 
ram finansowych i wyborów europejskich, 
negocjacje w sprawie EGF i Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym zostały opóźnione, czego 
wynikiem był krótki czas na osiągnięcie 
porozumienia;

5. wyraża ubolewanie, że pomimo 
oczywistej presji czasu wynikającej ze 
zbliżającego się wygaśnięcia wieloletnich 
ram finansowych i wyborów europejskich, 
negocjacje w sprawie EGF i Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym zostały opóźnione, czego 
wynikiem był niedopuszczalnie krótki czas 
na osiągnięcie porozumienia;

Or. en

Poprawka 12
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że uczestnicy negocjacji w 
Parlamencie nie zawsze w należytym 
terminie przekazywali sobie pełne 
informacje na temat zmiany stanowisk 
negocjacyjnych, co w niektórych 
przypadkach wpłynęło na spójność 
podejścia Parlamentu;

Or. en
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Poprawka 13
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na trudności związane z 
osobnym negocjowaniem elementów 
horyzontalnych, które podobne są do 
niektórych wieloletnich programów w 
różnych obszarach polityki;

6. zwraca uwagę – na podstawie 
doświadczeń zdobytych w zakresie 
Europejskiego programu na rzecz 
zatrudnienia i innowacji społecznych – na 
trudności związane z osobnym 
negocjowaniem elementów 
horyzontalnych, które podobne są do 
niektórych wieloletnich programów w 
różnych obszarach polityki, co prowadzi 
do uzyskania odmiennych rezultatów i 
uniemożliwia jednolite podejście;

Or. en

Poprawka 14
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na trudności związane z 
osobnym negocjowaniem elementów 
horyzontalnych, które podobne są do 
niektórych wieloletnich programów w 
różnych obszarach polityki;

6. zwraca uwagę na trudności związane z 
osobnym negocjowaniem elementów 
horyzontalnych, które podobne są do 
niektórych wieloletnich programów w 
różnych obszarach polityki, oraz jest 
przekonany, że lepsze wyniki osiągnięto by 
dzięki bardziej systemowemu podejściu;

Or. en

Poprawka 15
Jean Lambert
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na trudności związane z 
osobnym negocjowaniem elementów 
horyzontalnych, które podobne są do 
niektórych wieloletnich programów w 
różnych obszarach polityki;

6. zwraca uwagę na trudności związane z 
osobnym negocjowaniem elementów 
horyzontalnych, które podobne są do 
niektórych wieloletnich programów w 
różnych obszarach polityki; podkreśla, że 
dodatkowo osłabiło to uprawnienia 
negocjacyjne Parlamentu;

Or. en

Poprawka 16
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca uwagę na problem polegający na 
tym, że negocjacje dotyczące wniosków 
ustawodawczych są uzależnione od 
postępów dokonanych w negocjacjach 
dotyczących globalnych ram wieloletnich 
ram finansowych;

7. zwraca uwagę na problem polegający na 
tym, że negocjacje dotyczące wniosków 
ustawodawczych, w szczególności 
wniosków dotyczących EFS, są 
uzależnione od postępów dokonanych w 
negocjacjach dotyczących globalnych ram 
wieloletnich ram finansowych;

Or. en

Poprawka 17
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wyraża ubolewanie, że pomimo 
postanowień traktatu Rada postanowiła 

8. wyraża ubolewanie, że pomimo 
postanowień traktatu Rada postanowiła 
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negocjować wnioski ustawodawcze jedynie 
w oparciu o częściowe podejście ogólne 
lub podejście ogólne, bez upoważnienia 
ustanowionego w poprawkach
przedstawionych przez Parlament..

negocjować wnioski ustawodawcze jedynie 
w oparciu o częściowe podejście ogólne 
lub podejście ogólne, bez upoważnienia 
ustanowionego w poprawkach 
przedstawionych przez Parlament, co 
doprowadziło do opóźnień i zablokowania 
negocjacji, w szczególności w odniesieniu 
do EFS, EGF i Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym;

Or. en

Poprawka 18
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że jednym z celów reformy 
traktatu lizbońskiego była demokratyzacja 
procesu ustanawiania ram finansowych 
Unii, i ubolewa nad tym, że w tym 
kontekście oraz w odniesieniu do 
wniosków ustawodawczych na okres 
2014–2020 nie wykorzystano należycie 
możliwości działania w pełni zgodnego z 
duchem traktatu;

Or. en

Poprawka 19
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. wyraża ubolewanie, że Parlament
Europejski postanowił nie skorzystać w 
pełni z możliwości, jakie zapewnia zwykła 
procedura ustawodawcza, w negocjacjach 
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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 20
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. uważa, że mimo że 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
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Poprawka 21
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8d. przypomina, że marginesy 
pozostawione do dyspozycji poniżej 
pułapów wieloletnich ram finansowych na 
środki na zobowiązania na lata 2014–
2017 stanowią globalny margines 
wieloletnich ram finansowych na 
zobowiązania, który wyliczy Komisja 
Europejska i który zostanie udostępniony 
poza pułapami określonymi w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2016–2020, przeznaczony na cele polityki 
związane z wzrostem gospodarczym i 
zatrudnieniem, w szczególności na 
Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych; 

Or. en

Poprawka 22
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 8 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8e. sugeruje, w przypadku gdy traktat nie 
zostanie zmieniony, aby w kolejnych 
negocjacjach w sprawie wieloletnich ram 
finansowych Parlament Europejski uznał 
rozporządzenie w sprawie wieloletnich 
ram finansowych 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 23
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 8 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8f. zwraca się do następnej Komisji 
Europejskiej i do następnego Parlamentu 
Europejskiego, aby dokładnie przyjrzały 
się osiągnięciom strategii „Europa 2020”, 
w szczególności celom związanym z 
zatrudnieniem, oraz aby skorzystały z 
klauzuli przeglądowej w celu przydziału 
dodatkowych zasobów finansowych 
służących wspieraniu strategii, mając na 
uwadze, że jej realizacja została zagrożona 
ze względu na negatywny wpływ 
trwającego kryzysu; 

Or. en

Poprawka 24
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 8 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8g. przypomina, że przewidziany przegląd 
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 25
Pervenche Berès
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Projekt opinii
Ustęp 8 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8h. wzywa następną Komisję Europejską, 
aby zaradziła problemowi bezrobocia 
wśród młodzieży dzięki zaproponowaniu 
znacznego zwiększenia budżetu 
przeznaczonego na Inicjatywę na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych w ramach 
przeglądu wieloletnich ram finansowych;

Or. en

Poprawka 26
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 8 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8i. zwraca uwagę następnej Komisji 
Europejskiej i następnego Parlamentu 
Europejskiego na fakt, że oprócz 
przeglądu wieloletnich ram finansowych 
rozporządzenie w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego przewiduje, że 
„środki przeznaczone na potrzeby 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych mogą być skorygowane w górę w 
latach 2016–2020 w ramach procedury 
budżetowej zgodnie z art. 14 
rozporządzenia UE nr 1311/2013”;

Or. en

Poprawka 27
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 8 j (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8j. wyraża głębokie zaniepokojenie z 
powodu wieloletniego zatruwania 
wszelkiej debaty budżetowej w Radzie 
argumentem „godziwego dochodu” oraz 
podkreśla, że sytuacja ta jest w dużej 
mierze spowodowana obecnym systemem 
finansowania UE, w którym 85% 
dochodów pochodzi ze składek krajowych, 
a nie z rzeczywistych zasobów własnych, 
jak przewidziano w traktacie rzymskim;

Or. en

Poprawka 28
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 8 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8k. zauważa, że Rada Europejska przyjęła 
odgórne podejście przy podejmowaniu 
decyzji o całkowitej wielkości wieloletnich 
ram finansowych na lata 2014–2020, co 
wskazuje na niepokojącą rozbieżność 
między zobowiązaniami politycznymi UE, 
które przyjęła Rada Europejska, a jej 
niechęcią do należytego finansowania 
tych zobowiązań; podkreśla, że Parlament 
Europejski nie docenił zdolności Rady 
Europejskiej do oceny wpływu wejścia w 
życie traktatu lizbońskiego w odniesieniu 
do uprawnień PE dotyczących 
przyjmowania wieloletnich ram 
finansowych oraz utrzymania tego 
podejścia;

Or. en
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Poprawka 29
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 8 l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8l. jest 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 ze strategią polityczną 
przyjętą przez Unię oraz z operacyjnymi 
celami przypisanymi Unii;

Or. en

Poprawka 30
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 8 m (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8m. podkreśla, że wnioski Rady 
Europejskiej należy postrzegać jako 
instrukcje negocjacyjne dla Rady; wyraża 
głębokie ubolewanie z powodu tego, że 
problem ten odcisnął piętno na 
negocjacjach dotyczących programów 
wieloletnich UE, w szczególności 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji;

Or. en


