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Poprawka1
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1) przypomina, że polityka spójności musi 
przyczyniać się do zmniejszenia zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej w UE oraz 
do konwergencji gospodarczej i społecznej 
z poszanowaniem celów strategii „Europa 
2020”;

1) przypomina, że polityka spójności musi 
przyczyniać się do zmniejszenia zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej w UE oraz 
do konwergencji gospodarczej i społecznej 
z poszanowaniem celów strategii „Europa 
2020”, a w szczególności celów w zakresie 
zatrudnienia i ubóstwa;

Or. en

Poprawka2
Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2) uważa, że bilans polityki spójności, 
w szczególności społeczny, a także wpływ 
kryzysu zobowiązują do uwzględnienia 
wystarczającej elastyczności przy 
programowaniu następnego budżetu (na 
przykład pod względem 
przeprogramowania), aby pozwolić UE 
prowadzić politykę antycykliczną;

2) uważa, że bilans polityki spójności, 
w szczególności społeczny, a także wpływ 
kryzysu zobowiązują do uwzględnienia 
wystarczającej elastyczności przy 
programowaniu budżetu, aby pozwolić UE 
prowadzić politykę antycykliczną;

Or. en

Poprawka 3
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 3



PE494.522v01-00 4/16 AM\909696PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

3) nalega, aby w nowych wieloletnich 
ramach finansowych zapewniono 
wystarczającą pulę środków finansowych, 
aby pozwolić UE osiągnąć ambitne cele 
strategii „Europa 2020”, z których trzy (z 
ogółem pięciu) wymagają znacznych 
inwestycji na rzecz „kapitału ludzkiego”;

3) nalega, aby w nowych wieloletnich 
ramach finansowych zapewniono 
wystarczającą pulę środków finansowych, 
aby pozwolić UE zachować wiarygodność 
w oczach obywateli i osiągnąć ambitne 
cele strategii „Europa 2020”, z których trzy
(z ogółem pięciu) wymagają znacznych 
inwestycji na rzecz „kapitału ludzkiego”;

Or. en

Poprawka 4
Anna Záborská

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a) uważa, że aby móc inwestować w 
„kapitał ludzki”, nowe wieloletnie ramy 
finansowe powinny przewidywać działania 
wspierające przyrost naturalny w 
państwach członkowskich, aby zaradzić 
deficytowi demograficznemu; uważa, że 
wiele par decyduje się ograniczyć liczbę 
potomstwa lub opóźnia decyzję o 
posiadaniu dziecka lub dzieci również ze 
względu na trudności w godzeniu życia 
zawodowego z życiem rodzinnym; uważa, 
że wprowadzenie polityki mającej na celu 
utworzenie warunków sprzyjających 
wzrostowi liczby narodzin służy również 
interesom całego społeczeństwa ze 
względu na spadek przyrostu naturalnego; 
w związku z tym domaga się usilnie, aby 
państwa członkowskie przewidziały w 
nowych wieloletnich ramach finansowych 
środki umożliwiające wspieranie 
pokrywania kosztów i wspieranie korzyści 
z niewidzialnej pracy nieodzwierciedlanej 
w krajowych systemach statystycznych;

Or. fr
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Poprawka 5
Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4) podkreśla, że zważywszy na obecny 
kryzys gospodarczy i społeczny, 
wieloletnie ramy finansowe muszą 
wspierać i ułatwiać inwestycje 
sprzyjających wznowieniu działalności 
gospodarczej, ale przede wszystkim 
wykazać swoją wartość dodaną w walce 
z wyzwaniami strukturalnymi, 
w szczególności z bezrobociem 
i ubóstwem, z którymi zmagają się 
państwa członkowskie;

4) podkreśla, że zważywszy na obecny 
kryzys gospodarczy i społeczny, 
wieloletnie ramy finansowe muszą 
wspierać i przezwyciężać wyzwania 
strukturalne stojące przed państwami 
członkowskimi, takie jak bezrobocie, 
ubóstwo, brak mobilności oraz edukacja;

Or. en

Poprawka 6
Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5) nalega, aby nowe ramy i nowe 
instrumenty finansowe odbudowały 
zaufanie obywateli do projektu 
europejskiego, uwzględniając art. 9 
Traktatu dotyczący „horyzontalnej 
klauzuli społecznej” w celu zapewnienia 
wysokiego poziomu zatrudnienia, 
właściwej ochrony socjalnej, zwalczania
wykluczenia społecznego, jak równie¿ 
propagowania wysokiego poziomu
edukacji, szkolenia i ochrony zdrowia;

5) nalega, aby nowe ramy i nowe 
instrumenty finansowe odbudowały 
zaufanie obywateli do projektu 
europejskiego, a w tym celu należy 
zapewnić wysoki poziom zatrudnienia i 
właściwą ochronę socjalną oraz 
propagować zwalczanie wykluczenia 
społecznego, wysoki poziom edukacji, 
szkolenia i ochrony zdrowia;

Or. en
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Poprawka 7
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5) nalega, aby nowe ramy i nowe 
instrumenty finansowe odbudowały 
zaufanie obywateli do projektu 
europejskiego, uwzględniając art. 9 
Traktatu dotyczący „horyzontalnej klauzuli 
społecznej” w celu zapewnienia wysokiego 
poziomu zatrudnienia, właściwej ochrony 
socjalnej, zwalczania wykluczenia 
społecznego, jak również propagowania 
wysokiego poziomu edukacji, szkolenia 
i ochrony zdrowia;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 8
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6) nalega, aby minimum 25% środków 
finansowych z puli przewidzianej dla 
funduszy strukturalnych przeznaczono na 
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 
w celu pobudzenia inwestycji społecznych;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 9
Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6) nalega, aby minimum 25% środków 
finansowych z puli przewidzianej dla 
funduszy strukturalnych przeznaczono na 
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 
w celu pobudzenia inwestycji społecznych;

6) nalega, aby minimum 25% środków 
finansowych z puli przewidzianej dla 
funduszy strukturalnych przeznaczono na 
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 
w celu promowania szans na znalezienie 
zatrudnienia i pobudzenia inwestycji 
społecznych;

Or. en

Poprawka 10
Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8) podkreśla znaczenie wzmocnienia 
potencjału administracyjnego władz 
odpowiedzialnych za wdrożenie polityki 
spójności w celu poprawy zarządzania 
funduszami strukturalnymi, a tym samym 
wywarcia wpływu na potencjał zarządczy 
władz publicznych; popiera propozycje 
Komisji złożone w tym zakresie;

8) podkreśla znaczenie skuteczności
potencjału administracyjnego władz 
odpowiedzialnych za wdrożenie polityki 
spójności w celu poprawy zarządzania 
funduszami strukturalnymi i popiera 
propozycje Komisji złożone w tym 
zakresie;

Or. en

Poprawka 11
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9) z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji, aby skierować co najmniej 20% 
EFS na „promowanie włączenia 
społecznego i walkę z ubóstwem”;

9) z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji, aby skierować co najmniej 20% 
EFS na „promowanie włączenia 
społecznego i walkę z ubóstwem” i 
podkreśla taką potrzebę;
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Or. en

Poprawka 12
Anna Záborská

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9) z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji, aby skierować co najmniej 20% 
EFS na „promowanie włączenia 
społecznego i walkę z ubóstwem”;

9) z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji, aby skierować co najmniej 20% 
EFS na „promowanie włączenia 
społecznego i walkę z ubóstwem” poprzez 
zaangażowanie w to organizacji 
pozarządowych, w których osoby 
wykluczone społecznie mogą się 
swobodnie wypowiadać, aby zapewnić 
osobom najuboższym rzeczywisty dostęp 
do wszystkich praw podstawowych;

Or. fr

Poprawka 13
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a) domaga się wspierania celu 
dotyczącego wspierania zatrudnienia, w 
szczególności dostępu do zatrudnienia z 
gwarancją praw pracowniczych, trwałej 
integracji ludzi młodych z rynkiem pracy, 
równości kobiet i mężczyzn oraz godzenia 
życia zawodowego z życiem prywatnym;

Or. pt

Poprawka 14
Csaba Őry
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Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10) wyraża przekonanie, że sankcje 
związane z warunkowością 
makroekonomiczną zaproponowane 
w ramach funduszy strukturalnych są 
sprzeczne z podstawową zasadą 
solidarności w UE; domaga się zniesienia 
warunkowości makroekonomicznej;

skreślony

Or. en

Poprawka 15
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wyraża przekonanie, że Program UE na 
rzecz przemian i innowacji społecznych 
odgrywa istotną rolę we wspieraniu 
rozwoju i koordynowaniu polityki 
społecznej na szczeblu europejskim w celu 
ułatwiania dostępu do mikrokredytu 
i tworzenia dobrych warunków do 
transgranicznej mobilności pracowników; 
nalega, ze względu na wyzwania związane 
z tworzeniem miejsc pracy oraz 
zwalczaniem bezrobocia i ubóstwa, aby 
pula środków finansowych przeznaczona 
na program została zwiększona o 5% 
zgodnie z rezolucją Parlamentu 
Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. 
w sprawie wieloletnich ram finansowych 
na rzecz Europy konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji 
społecznej;

11. wyraża przekonanie, że Program UE na 
rzecz przemian i innowacji społecznych 
odgrywa istotną rolę we wspieraniu 
rozwoju i koordynowaniu polityki 
społecznej na szczeblu europejskim w celu 
ułatwiania dostępu do mikrokredytu 
i tworzenia dobrych warunków do 
transgranicznej mobilności pracowników; 
nalega, ze względu na wyzwania związane 
z tworzeniem miejsc pracy oraz 
zwalczaniem bezrobocia i ubóstwa, aby 
pula środków finansowych przeznaczona 
na program została zwiększona o 5% 
zgodnie z rezolucją Parlamentu 
Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. 
w sprawie wieloletnich ram finansowych 
na rzecz Europy konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji 
społecznej; proponuje, aby w ramach 
Programu UE na rzecz przemian i 
innowacji społecznych, część dotycząca 
mikrofinansowania stanowiła 30% 
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ogólnego finansowania; 

Or. pt

Poprawka 16
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13) przypomina istotną rolę Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
(EFG) w walce ze szkodliwymi skutkami 
globalizacji i restrukturyzacji przemysłu; 
podkreśla potrzebę kontynuacji 
i rewaloryzacji EFG po 2014 r. jako 
elastycznego instrumentu dostępnego na 
równych warunkach dla wszystkich 
kategorii pracowników, których dotknęły 
skutki zmian strukturalnych związanych 
z globalizacją lub nieoczekiwanym 
kryzysem;

13) uznaje wartość dodaną Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
(EFG), który jest instrumentem szybkiego 
interweniowania, aby pomóc 
pracownikom, którzy stracili pracę, w 
powrocie na rynek pracy; podkreśla, że 
należy przekształcić ten instrument w 
europejski fundusz dostosowania do 
zrównoważonej gospodarki oraz zachęcać 
państwa członkowskie do korzystania z 
niego w celu realizacji celów strategii 
Europa 2020, zarządzania 
restrukturyzacją i propagowania nowych 
umiejętności, w tym nowych, trwałych, 
wysokiej jakości zielonych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 17
Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13) przypomina istotną rolę Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
(EFG) w walce ze szkodliwymi skutkami 
globalizacji i restrukturyzacji przemysłu; 
podkreśla potrzebę kontynuacji i 
rewaloryzacji EFG po 2014 r. jako 

13) przypomina istotną rolę Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
(EFG) w walce ze szkodliwymi skutkami 
globalizacji i nieoczekiwanego kryzysu; 
podkreśla potrzebę kontynuacji EFG przy 
pomocy takich samych środków 
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elastycznego instrumentu dostępnego na 
równych warunkach dla wszystkich 
kategorii pracowników, których dotknęły 
skutki zmian strukturalnych związanych 
z globalizacją lub nieoczekiwanym 
kryzysem;

finansowych jak w przeszłości i jego
rewaloryzacji po 2014 r. jako elastycznego 
instrumentu dostępnego na równych 
warunkach dla wszystkich kategorii 
pracowników, których dotknęły skutki 
zmian strukturalnych związanych 
z globalizacją lub nieoczekiwanym 
kryzysem; nalega jednocześnie, aby 
uprościć procedurę wypłaty dotacji;

Or. en

Poprawka 18
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14) nalega, aby poprzez pomoc 
żywnościową dla najbardziej 
potrzebujących nadal dążyć do poprawy 
sytuacji osób ubogich w Europie; 
przypomina Komisji jej zobowiązanie do 
przedstawienia we właściwym terminie 
wniosku ustawodawczego w tym zakresie 
w celu zapewnienia ciągłości programu po 
2014 r. w oparciu o nową podstawę prawną 
z niezależną pulą środków finansowych
(oprócz 20% z EFS przewidzianych na 
propagowanie włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa);

14) nalega, aby program dla najbardziej 
potrzebujących poprawił sytuację osób 
ubogich w Europie; przypomina Komisji 
jej zobowiązanie do przedstawienia we 
właściwym terminie wniosku 
ustawodawczego w tym zakresie w celu 
zapewnienia ciągłości wsparcia po 2014 r. 
w oparciu o nową podstawę prawną 
z niezależną pulą środków finansowych
(oprócz 20% z EFS przewidzianych na 
propagowanie włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa), kładąc nacisk na 
ułatwienia dla organizacji wspierających 
osoby najbardziej potrzebujące oraz 
zajęcie się strukturalnym problemem 
niedostatku żywności;

Or. en

Poprawka 19
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 14 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

14a) uważa, że ze względu na wzrost 
ubóstwa wśród osób pracujących na 
skutek polityki zwanej polityką 
oszczędnościową, należy restytuować co 
najmniej 500 mln EUR na wspólnotowy 
program pomocy żywnościowej dla 
najbardziej potrzebujących na okres 2014-
2020;

Or. pt

Poprawka 20
Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15) podkreśla znaczenie umów 
o partnerstwie i konieczność skutecznej 
reprezentacji i uczestnictwa deputowanych 
europejskich w ramach komitetów 
monitorujących;

15) podkreśla znacznie umów 
o partnerstwie i konieczność skutecznej 
reprezentacji;

Or. en

Poprawka 21
Anna Záborská

Projekt opinii
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

17a) proponuje, ze względu na wydłużenie 
życia i aby emerytowani pracownicy, 
którzy tego pragną, mogli zachować pracę 
i finansową niezależność, aby nowe 
wieloletnie ramy finansowe promowały 
wspieranie wspólnotowej i krajowej 
polityki umożliwiającej osobom starszym 
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zachowanie pracy lub powrót na rynek 
pracy, w szczególności dzięki środkom 
umożliwiającym łączenie zatrudnienia z 
emeryturą;

Or. fr

Poprawka 22
Anna Záborská

Projekt opinii
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

17b) podkreśla, że ważne jest, aby w 
nowych wieloletnich ramach finansowych 
przewidziano odpowiedni budżet 
przeznaczony na wspieranie pozytywnych 
środków na rzecz kobiet i mężczyzn, którzy 
tymczasowo przerwali działalność 
zawodową, aby poświęcić się wychowaniu 
dzieci lub opiece nad osobami starszymi 
lub zależnymi;

Or. fr

Poprawka 23
Anna Záborská

Projekt opinii
Ustęp 17 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

17c) proponuje, aby nowe wieloletnie 
ramy finansowe przewidywały działania 
mające na celu promowanie krajowej 
polityki podatkowej dostosowanej do 
potrzeb życia rodzinnego („sectorial policy 
family mainstreaming”); polityka ta, za 
pomocą systemu podatkowego lub 
systemu ulg podatkowych, powinna 
uwzględniać finansowe zobowiązania 
gospodarstw domowych w państwach 
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członkowskich, w szczególności koszty 
opieki nad dziećmi w zależności od 
wyboru rodziców oraz koszty opieki nad 
osobami starszymi i zależnymi; wzywa 
państwa członkowskie do promowania w 
nowych wieloletnich ramach finansowych 
środków podatkowych wspierających 
wzrost liczby urodzeń i zwraca uwagę na 
konieczność zagwarantowania specjalnej 
ochrony i specjalnego wsparcia kobietom, 
które urodziły dzieci, a w szczególności 
młodym samotnym matkom;

Or. fr

Poprawka 24
Csaba Őry

Wniosek dotyczący projektu porozumienia międzyinstytucjonalnego między 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o 
należytym zarządzaniu finansowym
Ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Z wyjątkiem podpułapu „Spójność 
społeczna, gospodarcza i terytorialna” 
ram finansowych, na potrzeby należytego 
zarządzania finansami instytucje 
zapewniają, na ile to możliwe, w czasie 
trwania procedury budżetowej oraz w 
czasie uchwalania budżetu, pozostawienie 
dostatecznych marginesów poniżej 
pułapów dla poszczególnych działów.

8. Na potrzeby należytego zarządzania 
finansami instytucje zapewniają, na ile to 
możliwe, w czasie trwania procedury 
budżetowej oraz w czasie uchwalania 
budżetu, pozostawienie dostatecznych 
marginesów poniżej pułapów dla 
poszczególnych działów.

Or. en

Poprawka 25
Csaba Őry

Wniosek dotyczący projektu porozumienia międzyinstytucjonalnego między 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o 
należytym zarządzaniu finansowym
Ustęp 13 – tiret pierwsze
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Celem Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji jest 
zapewnianie dodatkowego wsparcia 
pracownikom ponoszącym konsekwencje 
znacznych zmian w strukturze handlu 
światowego z powodu globalizacji lub 
ponoszącym konsekwencje poważnych 
zakłóceń spowodowanych 
nieoczekiwanym kryzysem oraz udzielanie 
im pomocy w powrocie na rynek pracy.

Or. en

Poprawka 26
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący projektu porozumienia międzyinstytucjonalnego między 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o 
należytym zarządzaniu finansowym
Ustęp 13 – tiret pierwsze 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

13. Europejski Fundusz Dostosowania do 
Globalizacji ma zapewniać dodatkowe 
wsparcie pracownikom ponoszącym 
konsekwencje znacznych zmian
strukturalnych w światowym handlu oraz 
udzielanie im pomocy w powrocie na 
rynek pracy.

Or. en

Poprawka 27
Csaba Őry

Wniosek dotyczący projektu porozumienia międzyinstytucjonalnego między 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o 
należytym zarządzaniu finansowym
Ustęp 13 – tiret drugie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wysokość środków funduszu nie może 
przekroczyć 429 mln EUR rocznie (w 
cenach z 2011 r.). 

Roczną kwotę rezerwy ustalono na 500 
mln EUR (w cenach z 2011 r.) i zgodnie z 
rozporządzeniem finansowym można ją 
wykorzystać do roku n+1. Figuruje ona w 
budżecie ogólnym Unii Europejskiej jako 
rezerwa.

Or. en

Poprawka 28
Csaba Őry

Wniosek dotyczący projektu porozumienia międzyinstytucjonalnego między 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o 
należytym zarządzaniu finansowym
Ustęp 13 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wraz z wnioskiem dotyczącym decyzji w 
sprawie wykorzystania funduszu Komisja 
przedstawia obydwu organom władzy 
budżetowej wniosek dotyczący 
przesunięcia środków do odpowiednich 
pozycji w budżecie. W przypadku braku 
porozumienia uruchomiona zostaje 
procedura rozmów trójstronnych.

Wraz z wnioskiem dotyczącym decyzji w 
sprawie wykorzystania funduszu Komisja 
przedstawia obydwu organom władzy 
budżetowej wniosek dotyczący 
przesunięcia środków do odpowiednich 
pozycji w budżecie, chociaż zazwyczaj nie 
przesuwa się środków z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. W przypadku 
braku porozumienia uruchomiona zostaje 
procedura rozmów trójstronnych.

Or. en


