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Poprawka 1
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Tytuł sprawozdania 

Projekt rezolucji Poprawka

w sprawie inwestowania w przyszłość –
nowych wieloletnich ram finansowych 
(WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji 
społecznej

w sprawie inwestowania w przyszłość –
nowych wieloletnich ram finansowych 
(WRF) na rzecz Europy inteligentnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji 
społecznej

Or. en

Poprawka 2
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias w imieniu 
grupy ALDE

Projekt rezolucji
Odniesienie 2a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 11 TFUE, na mocy 
którego unijne instytucje są zobowiązane 
do brania pod uwagę wymogów ochrony 
środowiska przy ustalaniu i realizacji 
polityk i działań Unii, w szczególności 
w celu wspierania zrównoważonego 
rozwoju,

Or. en

Poprawka 3
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Odniesienie 2b (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając trzy przekrojowe klauzule
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w art. 8, 9 i 10 oraz art. 11 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej,

Or. en

Poprawka 4
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias w imieniu grupy 
ALDE

Projekt rezolucji
Odniesienie 3a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólne oświadczenie 
Rady i przedstawicieli rządów państw 
członkowskich zebranych w ramach Rady, 
Parlamentu Europejskiego i Komisji 
w sprawie polityki rozwojowej Unii 
Europejskiej: „Konsensus Europejski”1, 
wydane w dniu 20 grudnia 2005 r.,
__________________
1 Dz.U. C 46 z 24.2.2006, s. 1. 

Or. en

Poprawka 5
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, Graham Watson w imieniu grupy 
ALDE

Projekt rezolucji
Odniesienie 5a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 
9 lipca 2008 r. w sprawie europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
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technologii energetycznych,

Or. en

Poprawka 6
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Odniesienie 5b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając zintegrowaną wytyczną 
nr 10 dotyczącą promowania włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa,

Or. en

Poprawka 7
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Odniesienie 5c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając strategię na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn (2010–2015), 
pakt na rzecz młodzieży, strategię na rzecz 
osób niepełnosprawnych, Europejski pakt 
na rzecz zdrowia i dobrostanu 
psychicznego oraz agendę UE dotyczącą 
praw dziecka,

Or. en

Poprawka 8
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Odniesienie 5d (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając ratyfikowanie przez Unię 
Europejską Konwencji NZ o prawach 
osób niepełnosprawnych,

Or. en

Poprawka 9
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Odniesienie 6a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 25 
listopada 2010 r. i z dnia 15 grudnia 
2010 r. w sprawie stanowiska Parlamentu 
dotyczącego budżetu na 2011 r.,

Or. en

Poprawka 10
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Odniesienie 8a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając prace Komisji Specjalnej 
ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego 
i Społecznego Parlamentu Europejskiego 
oraz potrzebę podjęcia działań 
następczych związanych z pracami tej 
komisji, zwłaszcza w odniesieniu do 
wsparcia na rzecz zrównoważonego 
i jakościowego wzrostu 
i długoterminowych inwestycji w celu 
przeciwdziałania długoterminowym 
skutkom kryzysu,
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Or. en

Poprawka 11
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias w imieniu 
grupy ALDE

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że zgodnie 
z art. 311 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej Unia pozyskuje środki 
niezbędne do osiągnięcia swoich celów 
i należytego prowadzenia swoich polityk 
oraz jej budżet jest finansowany 
całkowicie z zasobów własnych,

Or. en

Poprawka 12
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Punkt Bb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że zgodnie 
z art. 312 ust. 5 i art. 324 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
Parlament Europejski jest należycie 
zaangażowany w proces opracowywania 
następnych WRF,

Or. en

Poprawka 13
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i tworzy nowe dziedziny kompetencji, 
które powinny znaleźć odzwierciedlenie w 
następnych WRF,

C. mając na uwadze, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony, który wzmacnia 
politykę Unii i tworzy nowe dziedziny 
kompetencji, jak również dodatkowe 
niedawno podjęte zobowiązania UE 
mające znaczne skutki finansowe 
i zatwierdzone przez Radę Europejską, 
takie jak strategia „Europa 2020” 
i wsparcie finansowe dla krajów 
rozwijających się w celu umożliwienia im 
zwalczania zmiany klimatu, nie zostały 
jeszcze w wystarczającym stopniu 
uwzględnione w obecnych WRF 
i w związku z tym muszą zostać wzięte pod 
uwagę w następnych WRF,

Or. en

Poprawka 14
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę Unii 
i tworzy nowe dziedziny kompetencji, 
które powinny znaleźć odzwierciedlenie w 
następnych WRF,

C. mając na uwadze, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony, który, ponieważ
wyborcy z Francji i Holandii odrzucili
europejską konstytucję, wzmacnia 
scentralizowane kształtowanie polityki 
Unii i tworzy nowe dziedziny działań,

Or. en

Poprawka 15
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias w imieniu 
grupy ALDE

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że jeśli 
zobowiązania w następnych WRF zostaną 
utrzymane na poziomie 1% DNB UE, nie 
będzie możliwości uwzględnienia nowych 
kompetencji wynikających z Traktatu 
z Lizbony ani nowych zobowiązań UE bez 
wskazania negatywnych priorytetów w 
obecnych WRF,

Or. en

Poprawka 16
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Punkt Cb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że wartości i zasady 
Unii Europejskiej określone w Traktacie 
z Lizbony, w tym demokracja, prawa 
człowieka, równość kobiet i mężczyzn oraz 
sprawiedliwość społeczna, powinny 
stanowić ramy dla następnych WRF 
i powinny znaleźć odzwierciedlenie 
w budżecie UE,

Or. en

Poprawka 17
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Projekt rezolucji
Punkt Cc preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że wartości i zasady 
Unii Europejskiej określone w Traktacie 
z Lizbony, w tym demokracja, prawa 
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człowieka, równość kobiet i mężczyzn oraz 
sprawiedliwość społeczna, powinny 
stanowić ramy dla następnych WRF 
i powinny znaleźć odzwierciedlenie 
w budżecie UE,

Or. en

Poprawka 18
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wyzwania, w 
obliczu których stoi Unia i jej obywatele, 
takie jak światowy kryzys gospodarczy, 
szybki rozwój gospodarek wschodzących, 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne, starzenie się społeczeństw 
zagrażające trwałości jej modelu 
społecznego, zmiana światowego rozkładu 
produkcji i oszczędności na rzecz 
gospodarek wschodzących, a także 
zagrożenie terroryzmem i przestępczością 
zorganizowaną, wymagają zdecydowanej 
reakcji Unii i jej państw członkowskich,

D. mając na uwadze, że wyzwania, w 
obliczu których stoi Unia i jej obywatele, 
takie jak światowy kryzys finansowy 
i gospodarczy, przejście w kierunku 
społeczeństwa wykorzystującego 
technologie niskoemisyjne, zmiany 
demograficzne, rozwój usług 
świadczonych w interesie ogólnym, 
propagowanie „dobrej pracy”, 
równouprawnienie płci, zrównoważony 
rozwój środowiskowy i społeczny, 
uciążliwe światowe zaburzenia równowagi 
w odniesieniu do oszczędności 
i inwestycji, rachunki obrotów bieżących, 
dystrybucja zatrudnienia i dochodu, a 
także zagrożenie przestępczością 
zorganizowaną, wymagają zdecydowanej 
reakcji Unii i jej państw członkowskich; 
mając na uwadze, że zlikwidowanie tych 
zaburzeń równowagi zarówno na szczeblu 
światowym, jak i w Unii Europejskiej, 
wymaga przyjęcia wspólnego podejścia 
ukierunkowanego na zwiększenie popytu 
wewnętrznego i wzmocnienie gospodarek 
krajowych na drodze ku 
zrównoważonemu rozwojowi 
środowiskowemu i społecznemu, zarówno 
we wszystkich regionach świata, jak i w 
UE, a nie na jeszcze trudniejsze dążenie 
do osiągnięcia konkurencyjności, co tylko 
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dodatkowo pogłębiłoby istniejące 
zaburzenia równowagi i mogłoby 
prowadzić do światowej wojny walutowej,

Or. en

Poprawka 19
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wyzwania, w 
obliczu których stoi Unia i jej obywatele, 
takie jak światowy kryzys gospodarczy, 
szybki rozwój gospodarek wschodzących, 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne, starzenie się społeczeństw 
zagrażające trwałości jej modelu 
społecznego, zmiana światowego rozkładu 
produkcji i oszczędności na rzecz 
gospodarek wschodzących, a także 
zagrożenie terroryzmem i przestępczością 
zorganizowaną, wymagają zdecydowanej 
reakcji Unii i jej państw członkowskich,

D. mając na uwadze, że wyzwania, w 
obliczu których stoi Unia i jej obywatele, 
takie jak światowy kryzys gospodarczy, 
szybki rozwój gospodarek wschodzących, 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne, zwalczanie zmiany 
klimatu, rosnące zapotrzebowanie na 
energię, wodę i zasoby naturalne, 
wyzwania demograficzne, w tym 
integracja imigrantów i ochrona osób 
ubiegających się o azyl w oparciu o 
podstawowe wartości i powszechne prawa 
człowieka, a także brak rzeczywistej 
równości kobiet i mężczyzn, zagrożenie 
terroryzmem i przestępczością 
zorganizowaną, wymagają zdecydowanej 
reakcji Unii i jej państw członkowskich,

Or. en

Poprawka 20
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wyzwania, w D. mając na uwadze, że wyzwania, w 
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obliczu których stoi Unia i jej obywatele, 
takie jak światowy kryzys gospodarczy, 
szybki rozwój gospodarek wschodzących, 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne, starzenie się społeczeństw 
zagrażające trwałości jej modelu 
społecznego, zmiana światowego rozkładu 
produkcji i oszczędności na rzecz 
gospodarek wschodzących, a także 
zagrożenie terroryzmem i przestępczością
zorganizowaną, wymagają zdecydowanej 
reakcji Unii i jej państw członkowskich,

obliczu których stoi Unia i jej obywatele, 
takie jak światowy kryzys gospodarczy, 
społeczny i środowiskowy, szybki rozwój 
gospodarek wschodzących, konieczność 
przejścia w kierunku zrównoważonych 
zasobów niepowodujących emisji 
dwutlenku węgla i energooszczędnego 
społeczeństwa niewykorzystującego 
energii jądrowej, wyzwania 
demograficzne, nierówności w dystrybucji 
dochodu i ubóstwo, zmiana światowego 
rozkładu produkcji i oszczędności na rzecz 
gospodarek wschodzących, a także 
zagrożenie klęskami żywiołowymi i 
katastrofami powodowanymi przez 
człowieka, terroryzmem i przestępczością 
zorganizowaną, wymagają zdecydowanej 
reakcji Unii i jej państw członkowskich,

Or. en

Poprawka 21
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Goerens, Giommaria 
Uggias w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wyzwania, w 
obliczu których stoi Unia i jej obywatele, 
takie jak światowy kryzys gospodarczy, 
szybki rozwój gospodarek wschodzących, 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne, starzenie się społeczeństw 
zagrażające trwałości jej modelu 
społecznego, zmiana światowego rozkładu 
produkcji i oszczędności na rzecz 
gospodarek wschodzących, a także 
zagrożenie terroryzmem i przestępczością 
zorganizowaną, wymagają zdecydowanej 
reakcji Unii i jej państw członkowskich,

D. mając na uwadze, że wyzwania, w 
obliczu których stoi Unia i jej obywatele, 
takie jak światowy kryzys gospodarczy, 
szybki rozwój gospodarek wschodzących, 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne oraz gospodarki efektywnie 
korzystającej z zasobów, starzenie się 
społeczeństw zagrażające trwałości jej 
modelu społecznego, zmiana światowego 
rozkładu produkcji i oszczędności na rzecz 
gospodarek wschodzących, zwalczanie 
ubóstwa, a także zagrożenie terroryzmem i 
przestępczością zorganizowaną, wymagają 
zdecydowanej reakcji Unii i jej państw 
członkowskich,
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Or. en

Poprawka 22
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wyzwania, w 
obliczu których stoi Unia i jej obywatele, 
takie jak światowy kryzys gospodarczy, 
szybki rozwój gospodarek wschodzących, 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne, starzenie się społeczeństw 
zagrażające trwałości jej modelu 
społecznego, zmiana światowego rozkładu 
produkcji i oszczędności na rzecz 
gospodarek wschodzących, a także 
zagrożenie terroryzmem i przestępczością 
zorganizowaną, wymagają zdecydowanej 
reakcji Unii i jej państw członkowskich,

D. mając na uwadze, że wyzwania, w 
obliczu których stoi Unia i jej obywatele, 
takie jak światowy kryzys gospodarczy, 
szybki rozwój gospodarek wschodzących, 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne, starzenie się społeczeństw, 
zmiana światowego rozkładu produkcji i 
oszczędności na rzecz gospodarek 
wschodzących, a także zagrożenie 
przestępczością zorganizowaną, wymagają 
zdecydowanej reakcji Unii i jej państw 
członkowskich,

Or. pt

Poprawka 23
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wyzwania, w 
obliczu których stoi Unia i jej obywatele, 
takie jak światowy kryzys gospodarczy, 
szybki rozwój gospodarek wschodzących, 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne, starzenie się społeczeństw 
zagrażające trwałości jej modelu 
społecznego, zmiana światowego rozkładu 
produkcji i oszczędności na rzecz 

D. mając na uwadze, że wyzwania, w 
obliczu których stoi Unia i jej obywatele, 
takie jak światowy kryzys gospodarczy, 
szybki rozwój gospodarek wschodzących, 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne, starzenie się społeczeństw, 
zmiana światowego rozkładu produkcji i 
oszczędności na rzecz gospodarek 
wschodzących, a także zagrożenie 
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gospodarek wschodzących, a także 
zagrożenie terroryzmem i przestępczością 
zorganizowaną, wymagają zdecydowanej 
reakcji Unii i jej państw członkowskich,

terroryzmem i przestępczością 
zorganizowaną, wymagają zdecydowanej 
reakcji Unii i jej państw członkowskich,

Or. en

Poprawka 24
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wyzwania, w 
obliczu których stoi Unia i jej obywatele, 
takie jak światowy kryzys gospodarczy, 
szybki rozwój gospodarek wschodzących, 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne, starzenie się społeczeństw 
zagrażające trwałości jej modelu 
społecznego, zmiana światowego rozkładu 
produkcji i oszczędności na rzecz 
gospodarek wschodzących, a także 
zagrożenie terroryzmem i przestępczością 
zorganizowaną, wymagają zdecydowanej 
reakcji Unii i jej państw członkowskich,

D. mając na uwadze, że wyzwania, w 
obliczu których stoi Unia i jej obywatele, 
takie jak światowy kryzys gospodarczy, 
szybki rozwój gospodarek wschodzących, 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne, starzenie się społeczeństw 
zagrażające trwałości jej modelu 
społecznego, zmiana światowego rozkładu 
produkcji i oszczędności na rzecz 
gospodarek wschodzących, utrzymujące 
się różnice społeczne, gospodarcze i 
terytorialne, a także zagrożenie 
terroryzmem i przestępczością 
zorganizowaną, wymagają zdecydowanej 
reakcji Unii i jej państw członkowskich,

Or. en

Poprawka 25
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wyzwania, w 
obliczu których stoi Unia i jej obywatele, 

D. mając na uwadze, że wyzwania, w 
obliczu których stoi Unia i jej obywatele, 
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takie jak światowy kryzys gospodarczy, 
szybki rozwój gospodarek wschodzących, 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne, starzenie się społeczeństw 
zagrażające trwałości jej modelu 
społecznego, zmiana światowego rozkładu 
produkcji i oszczędności na rzecz 
gospodarek wschodzących, a także 
zagrożenie terroryzmem i przestępczością 
zorganizowaną, wymagają zdecydowanej 
reakcji Unii i jej państw członkowskich,

takie jak światowy kryzys gospodarczy, 
gwałtowny wzrost stopy bezrobocia, szybki 
rozwój gospodarek wschodzących, 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne, starzenie się społeczeństw 
zagrażające trwałości jej modelu 
społecznego, zmiana światowego rozkładu 
produkcji i oszczędności na rzecz 
gospodarek wschodzących, a także 
zagrożenie terroryzmem i przestępczością 
zorganizowaną, wymagają zdecydowanej 
reakcji Unii i jej państw członkowskich,

Or. de

Poprawka 26
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że Unia Europejska 
ma na szczeblu międzynarodowym 
większe znaczenie, niż jej poszczególne 
państwa członkowskie łącznie,

Or. en

Poprawka 27
Bas Eickhout, Andrew Duff

Projekt rezolucji
Punkt Db preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że budżet UE nie 
może być uważany za wiarygodny 
instrument służący ustabilizowaniu 
finansów Europy i pobudzeniu jej 
gospodarki bez przeprowadzenia 
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odważnych i radykalnych reform WRF 
UE oraz jej systemu dochodów,

Or. en

Poprawka 28
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Punkt Dc preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dc. mając na uwadze, że jednym z 
głównych zadań Unii określonym w 
traktatach jest wspieranie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz solidarności między państwami 
członkowskimi,

Or. pl

Poprawka 29
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Punkt Dd preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dd. mając na uwadze, że pomimo 
osiągnięcia w ostatnich latach sukcesów w 
kontekście spójności gospodarczej i 
społecznej między różnymi obszarami 
Unii, utrzymujące się poważne 
wewnętrzne rozbieżności wciąż wymagają 
zachowania tradycyjnych funduszy 
strukturalnych i funduszy spójności,

Or. en



AM\862964PL.doc 17/108 PE462.723v01-00

PL

Poprawka 30
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Punkt De preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

De. mając na uwadze, że głównym celem 
przyszłej europejskiej polityki powinno 
być zmniejszenie różnic między 
europejskimi regionami, a także że 
widoczna i skuteczna polityka spójności 
sama w sobie stanowi europejską wartość 
dodaną; mając na uwadze, że wszystkie 27 
państw członkowskich UE czerpie 
korzyści z takiej polityki,

Or. en

Poprawka 31
Bas Eickhout, Andrew Duff

Projekt rezolucji
Punkt Df preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Df. mając na uwadze, że budżet UE wciąż 
jest ograniczony, a budżety krajowe 
borykają się z trudnościami, co zagraża 
zrównoważonemu charakterowi wzrostu 
UE, realizacji jej programów i projektów, 
a ponadto zagraża sprawiedliwości 
społecznej,

Or. en

Poprawka 32
Bas Eickhout, Andrew Duff

Projekt rezolucji
Punkt Dg preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Dg. mając na uwadze, że zgodnie z 
Traktatem z Lizbony „budżet jest 
finansowany całkowicie z zasobów 
własnych” (art. 311 TFUE),

Or. en

Poprawka 33
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że obywatele UE stali 
się bardziej wymagający wobec Unii, a 
także bardziej krytyczni wobec jej 
działania; oraz mając na uwadze, że 
społeczne poczucie odpowiedzialności za 
Unię powróci dopiero wówczas, gdy 
obywatele będą pewni, że Unia lepiej służy 
ich wartościom i interesom,

E. mając na uwadze, że obywatele UE stali 
się bardziej wymagający wobec Unii, a 
także bardziej krytyczni wobec jej 
działania; oraz mając na uwadze, że 
społeczne poczucie odpowiedzialności za 
Unię nie wytworzy się, jeśli jej obywatele 
nie będą pewni, że Unia służy ich 
wartościom i interesom,

Or. en

Poprawka 34
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że strategia „Europa 
2020” powinna pomóc Europie w wyjściu 
z kryzysu silniejszą, dzięki utworzeniu 
miejsc pracy oraz inteligentnemu i 
zrównoważonemu rozwojowi 
sprzyjającemu włączeniu społecznemu; 
mając na uwadze, że strategia ta opiera się 

F. mając na uwadze, że strategia „Europa 
2020” powinna pomóc Europie w wyjściu 
z kryzysu silniejszą, dzięki utworzeniu 
miejsc pracy oraz inteligentnemu i 
zrównoważonemu rozwojowi 
sprzyjającemu włączeniu społecznemu; 
mając na uwadze, że strategia ta opiera się 
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na pięciu głównych celach Unii 
dotyczących wspierania zatrudnienia, 
poprawy warunków dla innowacyjności, 
badań i rozwoju, osiągnięcia celów 
związanych ze zmianą klimatu i 
energetyką, poprawy poziomu edukacji i 
promowania włączenia społecznego, w 
szczególności poprzez zmniejszenie 
ubóstwa,

na pięciu głównych celach Unii 
dotyczących wspierania zatrudnienia, 
poprawy warunków dla innowacyjności, 
badań i rozwoju, osiągnięcia celów 
związanych ze zmianą klimatu i 
energetyką, poprawy poziomu edukacji i 
promowania włączenia społecznego oraz 
różnorodności kulturowej, w 
szczególności poprzez zmniejszenie 
ubóstwa,

Or. en

Poprawka 35
Luis de Grandes Pascual

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że znaczenie 
infrastruktury transportowej na rynku 
wewnętrznym, wynikające z jej wpływu na 
zwiększanie mobilności obywateli, 
towarów i usług, wpływu na pobudzanie 
działalności gospodarczej i tworzenie 
miejsc pracy oraz jej wkładu w spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną, 
musi zostać odpowiednio odzwierciedlone 
w przyszłych WRF,

Or. es

Poprawka 36
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias w imieniu grupy 
ALDE

Projekt rezolucji
Punkt Fb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że MCR są zgodne 
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z ograniczaniem ubóstwa – jednym z 
głównych celów polityki UE na mocy 
Traktatu z Lizbony,

Or. en

Poprawka 37
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Projekt rezolucji
Punkt Fc preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fc. mając na uwadze, że należy określić 
zasadę podziału uprawnień i obowiązków 
między kobietami a mężczyznami w domu, 
w miejscu pracy i w ramach szerszych 
krajowych i międzynarodowych 
społeczności, ponieważ warunkuje to 
równość, rozwój i pokój oraz jest podstawą 
zrównoważonego rozwoju 
skoncentrowanego na potrzebach ludzi,

Or. en

Poprawka 38
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że budżet Unii może 
być silnym czynnikiem warunkującym 
reformy; mając na uwadze, że jego wpływ 
można spotęgować pod warunkiem 
zmobilizowania dodatkowych źródeł 
finansowania prywatnego w celu wsparcia 
inwestycji, które podziałają jako katalizator 
pomnażający skutki wydatków Unii,

G. mając na uwadze, że budżet Unii nie 
będzie w stanie poradzić sobie z przyszłymi 
zadaniami, jeśli jego górny pułap 
pozostanie na średnim poziomie 1,23% 
DNB UE; mając na uwadze, że jego 
wpływ można spotęgować pod warunkiem 
zmobilizowania dodatkowych źródeł 
finansowania w celu wsparcia 
zrównoważonych inwestycji społecznych i 
środowiskowych oraz zwiększonego 
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zatrudnienia o wysokiej jakości zgodnie z 
koncepcją godnej i dobrej pracy, które 
podziałają jako katalizator pomnażający 
skutki wydatków Unii,

Or. en

Poprawka 39
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że budżet Unii może 
być silnym czynnikiem warunkującym 
reformy; mając na uwadze, że jego wpływ 
można spotęgować pod warunkiem 
zmobilizowania dodatkowych źródeł 
finansowania prywatnego w celu wsparcia 
inwestycji, które podziałają jako katalizator 
pomnażający skutki wydatków Unii,

G. mając na uwadze, że konieczne jest 
gruntowne przewartościowanie 
strategicznych priorytetów w zakresie 
wydatków budżetowych UE; mając na 
uwadze, że budżet Unii może być silnym 
czynnikiem warunkującym reformy, jeśli 
wydatki UE będą koncentrować się na 
obszarach pobudzających wzrost 
gospodarczy, takich jak innowacje, 
badania i rozwój; mając na uwadze, że 
jego wpływ można spotęgować pod 
warunkiem zmobilizowania dodatkowych 
źródeł finansowania prywatnego w celu 
wsparcia inwestycji, które podziałają jako 
katalizator pomnażający skutki wydatków 
Unii,

Or. en

Poprawka 40
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że budżet Unii może 
być silnym czynnikiem warunkującym 

G. mając na uwadze, że budżet Unii może 
być silnym czynnikiem warunkującym 
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reformy; mając na uwadze, że jego wpływ 
można spotęgować pod warunkiem 
zmobilizowania dodatkowych źródeł 
finansowania prywatnego w celu wsparcia 
inwestycji, które podziałają jako 
katalizator pomnażający skutki wydatków 
Unii,

reformy; mając na uwadze, że jego wpływ 
można spotęgować poprzez inwestycje,

Or. en

Poprawka 41
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że budżet Unii może 
być silnym czynnikiem warunkującym 
reformy; mając na uwadze, że jego wpływ 
można spotęgować pod warunkiem 
zmobilizowania dodatkowych źródeł 
finansowania prywatnego w celu wsparcia 
inwestycji, które podziałają jako katalizator 
pomnażający skutki wydatków Unii,

G. mając na uwadze, że budżet Unii jest 
silnym czynnikiem warunkującym 
reformy; mając na uwadze, że jego wpływ 
można spotęgować pod warunkiem 
zmobilizowania dodatkowych źródeł 
finansowania prywatnego w celu wsparcia 
inwestycji, które podziałają jako katalizator 
pomnażający skutki wydatków Unii,

Or. en

Poprawka 42
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że budżet Unii może 
być silnym czynnikiem warunkującym 
reformy; mając na uwadze, że jego wpływ 
można spotęgować pod warunkiem 
zmobilizowania dodatkowych źródeł 
finansowania prywatnego w celu wsparcia 
inwestycji, które podziałają jako katalizator 

G. mając na uwadze, że budżet Unii może 
być silnym czynnikiem warunkującym 
reformy; mając na uwadze, że jego wpływ 
można spotęgować pod warunkiem 
zmobilizowania dodatkowych źródeł 
finansowania w celu wsparcia inwestycji, 
które podziałają jako katalizator 
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pomnażający skutki wydatków Unii, pomnażający skutki wydatków Unii,

Or. pt

Poprawka 43
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że budżet Unii może 
być silnym czynnikiem warunkującym 
reformy; mając na uwadze, że jego wpływ 
można spotęgować pod warunkiem 
zmobilizowania dodatkowych źródeł 
finansowania prywatnego w celu wsparcia 
inwestycji, które podziałają jako katalizator 
pomnażający skutki wydatków Unii,

G. mając na uwadze, że budżet Unii może 
być silnym czynnikiem warunkującym 
reformy; mając na uwadze, że jego wpływ 
można spotęgować pod warunkiem 
zmobilizowania dodatkowych źródeł 
finansowania prywatnego i publicznego w 
celu wsparcia inwestycji, które podziałają 
jako katalizator pomnażający skutki 
wydatków Unii,

Or. en

Poprawka 44
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że budżet UE wciąż 
jest najlepszym instrumentem finansowym 
na rzecz osiągania solidarności między 
państwami członkowskimi oraz 
instrumentem służącym koordynowaniu i 
osiąganiu wspólnych celów i 
egzekwowaniu wspólnych zasad w 
perspektywie długoterminowej,

Or. en
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Poprawka 45
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Punkt Gb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że tzw. zasada 
„należytego zwrotu” nie ma uzasadnienia 
ekonomicznego, ponieważ w podejściu 
przewidującym wyłącznie udział „płatnika 
netto”/„beneficjenta netto” nie 
uwzględnia się w należyty sposób 
europejskiej wartości dodanej, skutków 
ubocznych, ani zasady solidarności 
między państwami UE, co tym samym 
osłabia wspólne założenia polityczne UE,

Or. en

Poprawka 46
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że zasada należytego 
zarządzania finansami jest jedną z 
podstawowych zasad dotyczących 
wykonywania budżetu Unii; mając na 
uwadze, że wiele państw członkowskich 
dokonuje trudnych korekt własnych 
budżetów krajowych; mając na uwadze, że 
należyte zarządzanie finansami –
efektywność, skuteczność, oszczędność –
staje się coraz ważniejsze w wydatkowaniu 
środków publicznych, zarówno na szczeblu 
Unii, jak i na szczeblu państw 
członkowskich,

H. mając na uwadze, że zasada należytego 
zarządzania finansami jest jedną z 
podstawowych zasad dotyczących 
wykonywania budżetu Unii; mając na 
uwadze, że należyte zarządzanie finansami 
– efektywność, skuteczność, oszczędność –
jest ważne w wydatkowaniu środków
publicznych, zarówno na szczeblu Unii, jak 
i na szczeblu państw członkowskich,

Or. en
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Poprawka 47
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Punkt Ha preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że zgodnie z 
korektami, jakie państwa członkowskie 
wprowadzają w budżetach krajowych, 
oraz w celu zapewnienia ukierunkowania 
na zarządzanie finansami, poziom WRF 
powinien zostać utrzymany w wartościach 
rzeczywistych; mając na uwadze, że w celu 
zapewnienia skutecznego finansowania 
strategii „Europa 2020” konieczne jest 
zatem dokonanie znacznych zmian w 
priorytetach w zakresie wydatków,

Or. en

Poprawka 48
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Punkt Hb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hb. mając na uwadze, że obecnie wiele 
państw członkowskich wprowadza trudne 
korekty budżetowe w swoich budżetach 
krajowych,

Or. en

Poprawka 49
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że przepisy dotyczące 
okresowego dostosowywania programów 
wydatków do zmieniających się potrzeb i 
sytuacji okazały się niewystarczające; 
mając na uwadze, że złożony charakter 
regulacji i przepisów był jedną z przyczyn 
niedostatecznego niedostatecznych 
systemów zarządzania i kontroli,

I. mając na uwadze, że przepisy dotyczące 
okresowego dostosowywania programów 
wydatków do zmieniających się potrzeb i 
sytuacji okazały się niewystarczające; 
mając na uwadze, że złożony charakter 
regulacji i przepisów oraz brak podejścia 
ukierunkowanego na rezultaty był jedną z 
przyczyn niedostatecznego 
niedostatecznych systemów zarządzania i 
kontroli,

Or. en

Poprawka 50
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że pierwsze cztery lata 
bieżących WRF przyjętych na okres 2007–
2013 jednoznacznie pokazały, że ramy 
finansowe mają ograniczoną możliwość 
uwzględniania nowych zmian i priorytetów 
bez zagrożenia dla priorytetów 
dotychczasowych; mając na uwadze, że 
obecne WRF nie były w stanie szybko 
udźwignąć nowych zobowiązań, takich jak 
Galileo, ITER, instrument żywnościowy 
czy europejski plan naprawy gospodarczej,

J. mając na uwadze, że pierwsze cztery lata 
bieżących WRF przyjętych na okres 2007–
2013 jednoznacznie pokazały, że ramy 
finansowe mają ograniczoną możliwość 
uwzględniania nowych zmian i priorytetów 
bez zagrożenia dla priorytetów 
dotychczasowych; mając na uwadze, że 
obecne WRF nie były w stanie szybko 
udźwignąć nowych potrzeb finansowych, 
takich jak potrzeby związane z Galileo, 
EIT, instrumentem żywnościowym czy 
europejskim planem naprawy 
gospodarczej,

Or. en

Poprawka 51
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D



AM\862964PL.doc 27/108 PE462.723v01-00

PL

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że pierwsze cztery lata 
bieżących WRF przyjętych na okres 2007–
2013 jednoznacznie pokazały, że ramy 
finansowe mają ograniczoną możliwość 
uwzględniania nowych zmian i priorytetów 
bez zagrożenia dla priorytetów 
dotychczasowych; mając na uwadze, że 
obecne WRF nie były w stanie szybko 
udźwignąć nowych zobowiązań, takich jak 
Galileo, ITER, instrument żywnościowy 
czy europejski plan naprawy gospodarczej,

J. mając na uwadze, że pierwsze cztery lata 
bieżących WRF przyjętych na okres 2007–
2013 jednoznacznie pokazały, że ramy 
finansowe mają ograniczoną możliwość 
uwzględniania nowych zmian i priorytetów 
bez zagrożenia dla priorytetów 
dotychczasowych; mając na uwadze, że 
obecne WRF nie były w stanie szybko 
udźwignąć nowych zobowiązań, takich jak 
Galileo, ITER, instrument żywnościowy 
czy europejski plan naprawy gospodarczej
oraz program sztokholmski,

Or. en

Poprawka 52
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że pierwsze cztery lata 
bieżących WRF przyjętych na okres 2007–
2013 jednoznacznie pokazały, że ramy 
finansowe mają ograniczoną możliwość 
uwzględniania nowych zmian i priorytetów 
bez zagrożenia dla priorytetów 
dotychczasowych; mając na uwadze, że 
obecne WRF nie były w stanie szybko 
udźwignąć nowych zobowiązań, takich jak 
Galileo, ITER, instrument żywnościowy 
czy europejski plan naprawy 
gospodarczej,

J. mając na uwadze, że pierwsze cztery lata 
bieżących WRF przyjętych na okres 2007–
2013 pokazały, że ramy finansowe mają 
ograniczoną możliwość uwzględniania 
nowych zmian i priorytetów bez 
zagrożenia dla priorytetów 
dotychczasowych; mając na uwadze, że 
obecne WRF były mniej zdolne, aby 
szybko udźwignąć nowe zobowiązania,

Or. en
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Poprawka 53
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że obecny system 
zasobów własnych oparty na wkładach 
państw członkowskich jest niezmiernie 
skomplikowany i nieprzejrzysty, nie ma w 
nim dostatecznych powiązań z 
istniejącymi politykami Unii i brakuje mu 
sprawiedliwości, zwłaszcza w przypadku 
mechanizmów korekty, dla których nie ma 
już uzasadnienia,

skreślony

Or. en

Poprawka 54
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że obecny system 
zasobów własnych oparty na wkładach 
państw członkowskich jest niezmiernie 
skomplikowany i nieprzejrzysty, nie ma w 
nim dostatecznych powiązań z 
istniejącymi politykami Unii i brakuje mu 
sprawiedliwości, zwłaszcza w przypadku 
mechanizmów korekty, dla których nie ma 
już uzasadnienia,

K. mając na uwadze, że obecny system 
zasobów własnych oparty na wkładach 
państw członkowskich jest niezmiernie 
skomplikowany,

Or. en

Poprawka 55
Richard Ashworth, Konrad Szymański



AM\862964PL.doc 29/108 PE462.723v01-00

PL

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że obecny system 
zasobów własnych oparty na wkładach 
państw członkowskich jest niezmiernie 
skomplikowany i nieprzejrzysty, nie ma w 
nim dostatecznych powiązań z 
istniejącymi politykami Unii i brakuje mu 
sprawiedliwości, zwłaszcza w przypadku 
mechanizmów korekty, dla których nie ma 
już uzasadnienia,

K. mając na uwadze, że obecny system 
zasobów własnych oparty na wkładach 
państw członkowskich jest niezmiernie 
skomplikowany,

Or. en

Poprawka 56
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że obecny system 
zasobów własnych oparty na wkładach 
państw członkowskich jest niezmiernie 
skomplikowany i nieprzejrzysty, nie ma w 
nim dostatecznych powiązań z istniejącymi 
politykami Unii i brakuje mu 
sprawiedliwości, zwłaszcza w przypadku 
mechanizmów korekty, dla których nie ma 
już uzasadnienia,

K. mając na uwadze, że obecny system 
zasobów własnych oparty na wkładach 
państw członkowskich jest niezmiernie 
skomplikowany i nieprzejrzysty, nie ma w 
nim dostatecznych powiązań z istniejącymi 
politykami Unii i brakuje mu 
sprawiedliwości,

Or. en

Poprawka 57
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że obecny system 
zasobów własnych oparty na wkładach 
państw członkowskich jest niezmiernie 
skomplikowany i nieprzejrzysty, nie ma w 
nim dostatecznych powiązań z istniejącymi 
politykami Unii i brakuje mu 
sprawiedliwości, zwłaszcza w przypadku 
mechanizmów korekty, dla których nie ma 
już uzasadnienia,

K. mając na uwadze, że obecny system 
zasobów własnych oparty na wkładach 
państw członkowskich jest niezmiernie 
skomplikowany, nieprzejrzysty i nie ma w 
nim dostatecznych powiązań z istniejącymi 
politykami Unii,

Or. en

Poprawka 58
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias w imieniu grupy 
ALDE

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że obecny system 
zasobów własnych oparty na wkładach 
państw członkowskich jest niezmiernie 
skomplikowany i nieprzejrzysty, nie ma w 
nim dostatecznych powiązań z istniejącymi 
politykami Unii i brakuje mu 
sprawiedliwości, zwłaszcza w przypadku 
mechanizmów korekty, dla których nie ma 
już uzasadnienia,

K. mając na uwadze, że wprowadzenie w 
1988 r. w systemie finansowania UE 
zasobu opartego na DNB miało na celu 
tymczasowe uzupełnienie zmniejszenia 
zasobów własnych, ale jego wykorzystanie 
zostało przedłużone i przez lata 
wzmocnione, a obecnie stanowi 
najważniejszy element zasobów 
budżetowych UE; mając na uwadze, że ta 
przewaga odzwierciedliła tendencję 
państw członkowskich do obliczania ich 
salda netto, co w konsekwencji prowadzi 
do wielu zwrotów, korekt, wyłączeń i 
rekompensat, które sprawiają, że obecny 
system zasobów własnych jest niezmiernie 
skomplikowany i nieprzejrzysty, nie ma w 
nim dostatecznych powiązań z istniejącymi 
politykami Unii i brakuje mu 
sprawiedliwości, a w związku z tym nie 
jest w stanie zapewnić przejrzystego i 
skutecznego finansowania polityk Unii 
leżących w interesie Europy, a ponadto 
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jest całkowicie niezrozumiały dla 
europejskich obywateli,

Or. en

Poprawka 59
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że obecny system 
zasobów własnych oparty na wkładach 
państw członkowskich jest niezmiernie 
skomplikowany i nieprzejrzysty, nie ma w 
nim dostatecznych powiązań z istniejącymi 
politykami Unii i brakuje mu 
sprawiedliwości, zwłaszcza w przypadku 
mechanizmów korekty, dla których nie ma 
już uzasadnienia,

K. mając na uwadze, że obecny system 
zasobów własnych oparty aktualnie 
głównie na wkładach państw 
członkowskich pochodzących z DNB nie 
odzwierciedla ducha obowiązujących od 
ponad 40 lat postanowień Traktatu, jest 
niezmiernie skomplikowany i 
nieprzejrzysty, nie ma w nim 
dostatecznych powiązań z istniejącymi 
politykami Unii i brakuje mu 
sprawiedliwości, zwłaszcza w przypadku 
mechanizmów korekty, dla których 
uzasadnieniem była wąsko stosowana i 
oparta na transferze środków pieniężnych 
koncepcja interesów krajowych, która nie 
pozwala czerpać większych korzyści z 
polityk i wydatków Unii,

Or. en

Poprawka 60
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że obecny system 
zasobów własnych oparty na wkładach 
państw członkowskich jest niezmiernie 

K. mając na uwadze, że obecny system 
zasobów własnych oparty na wkładach 
państw członkowskich jest niezmiernie 
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skomplikowany i nieprzejrzysty, nie ma w 
nim dostatecznych powiązań z 
istniejącymi politykami Unii i brakuje mu 
sprawiedliwości, zwłaszcza w przypadku 
mechanizmów korekty, dla których nie ma 
już uzasadnienia,

skomplikowany i brakuje mu 
sprawiedliwości, zwłaszcza w przypadku 
mechanizmów korekty, dla których nie ma 
już uzasadnienia,

Or. pt

Poprawka 61
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias w imieniu 
grupy ALDE

Projekt rezolucji
Punkt Ka preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że Europejski 
Trybunał Obrachunkowy nigdy nie wydał 
poświadczenia wiarygodności w 
odniesieniu do sprawozdań rocznych,

Or. en

Poprawka 62
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że przyszłe wyzwania –
demograficzne, związane ze zmianą 
klimatu czy też niedoborem energii – są 
zbyt duże, aby mogło im samodzielnie 
sprostać pojedyncze państwo 
członkowskie; jest przekonany, że to w tej 
dziedzinie Unia jako podmiot, który jest 
czymś więcej niż sumą państw 
członkowskich, może wykazać swoją 
wartość;

skreślony
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Or. en

Poprawka 63
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że przyszłe wyzwania –
demograficzne, związane ze zmianą 
klimatu czy też niedoborem energii – są 
zbyt duże, aby mogło im samodzielnie 
sprostać pojedyncze państwo 
członkowskie; jest przekonany, że to w tej
dziedzinie Unia jako podmiot, który jest 
czymś więcej niż sumą państw 
członkowskich, może wykazać swoją 
wartość;

skreślony

Or. en

Poprawka 64
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że przyszłe wyzwania –
demograficzne, związane ze zmianą 
klimatu czy też niedoborem energii – są 
zbyt duże, aby mogło im samodzielnie 
sprostać pojedyncze państwo 
członkowskie; jest przekonany, że to w tej 
dziedzinie Unia jako podmiot, który jest 
czymś więcej niż sumą państw 
członkowskich, może wykazać swoją 
wartość;

1. uważa, że w ramach strategii „Europa 
2020” należy dążyć do stworzenia 
szerokiej koncepcji politycznej dotyczącej 
przyszłości UE jako konkurencyjnej pod 
względem społecznym, zrównoważonej 
Unii, która stawia ludzi i ochronę 
środowiska naturalnego w centrum 
procesu kształtowania polityki;

Or. en
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Poprawka 65
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że przyszłe wyzwania –
demograficzne, związane ze zmianą 
klimatu czy też niedoborem energii – są 
zbyt duże, aby mogło im samodzielnie 
sprostać pojedyncze państwo 
członkowskie; jest przekonany, że to w tej 
dziedzinie Unia jako podmiot, który jest 
czymś więcej niż sumą państw 
członkowskich, może wykazać swoją 
wartość;

1. uważa, że przyszłe wyzwania –
demograficzne, związane ze zmianą 
klimatu czy też niedoborem energii – są 
obszarami, w których Unia Europejska, 
która jest czymś więcej niż sumą państw 
członkowskich, może wykazać swoją 
wartość;

Or. en

Poprawka 66
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że przyszłe wyzwania –
demograficzne, związane ze zmianą 
klimatu czy też niedoborem energii – są 
zbyt duże, aby mogło im samodzielnie 
sprostać pojedyncze państwo 
członkowskie; jest przekonany, że to w tej 
dziedzinie Unia jako podmiot, który jest 
czymś więcej niż sumą państw 
członkowskich, może wykazać swoją 
wartość;

1. uważa, że przyszłe wyzwania są zbyt 
duże, aby mogło im samodzielnie sprostać 
pojedyncze państwo członkowskie; jest 
przekonany, że to w tej dziedzinie Unia 
jako podmiot, który jest czymś więcej niż 
sumą państw członkowskich, może 
wykazać swoją wartość;

Or. en
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Poprawka 67
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że przyszłe wyzwania –
demograficzne, związane ze zmianą 
klimatu czy też niedoborem energii – są 
zbyt duże, aby mogło im samodzielnie 
sprostać pojedyncze państwo 
członkowskie; jest przekonany, że to w tej 
dziedzinie Unia jako podmiot, który jest 
czymś więcej niż sumą państw 
członkowskich, może wykazać swoją 
wartość;

1. uważa, że przyszłe wyzwania są zbyt 
duże, aby mogło im samodzielnie sprostać 
pojedyncze państwo członkowskie; jest 
przekonany, że to w tej dziedzinie Unia 
jako podmiot, który jest czymś więcej niż 
sumą państw członkowskich, może 
wykazać swoją wartość;

Or. pt

Poprawka 68
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że przyszłe wyzwania –
demograficzne, związane ze zmianą 
klimatu czy też niedoborem energii – są 
zbyt duże, aby mogło im samodzielnie 
sprostać pojedyncze państwo 
członkowskie; jest przekonany, że to w tej 
dziedzinie Unia jako podmiot, który jest 
czymś więcej niż sumą państw 
członkowskich, może wykazać swoją 
wartość;

1. uważa, że przyszłe wyzwania –
demograficzne, związane z niedoborem 
energii, a także ze zmianą klimatu – są 
zbyt duże, aby mogło im samodzielnie 
sprostać pojedyncze państwo 
członkowskie; jest przekonany, że to w tej 
dziedzinie Unia jako podmiot, który jest 
czymś więcej niż sumą państw 
członkowskich, może wykazać swoją 
wartość;

Or. pl

Poprawka 69
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że przyszłe wyzwania –
demograficzne, związane ze zmianą 
klimatu czy też niedoborem energii – są 
zbyt duże, aby mogło im samodzielnie 
sprostać pojedyncze państwo 
członkowskie; jest przekonany, że to w tej 
dziedzinie Unia jako podmiot, który jest 
czymś więcej niż sumą państw 
członkowskich, może wykazać swoją 
wartość;

1. uważa, że przyszłe wyzwania –
demograficzne, związane ze zwalczaniem 
ubóstwa, zmianą klimatu czy też 
nadmiernym zapotrzebowaniem na 
energię – są zbyt duże, aby mogło im 
samodzielnie sprostać pojedyncze państwo 
członkowskie; jest przekonany, że to w tej 
dziedzinie Unia jako podmiot, który jest 
czymś więcej niż sumą państw 
członkowskich, może wykazać swoją 
wartość;

Or. en

Poprawka 70
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że przyszłe wyzwania –
demograficzne, związane ze zmianą 
klimatu czy też niedoborem energii – są 
zbyt duże, aby mogło im samodzielnie 
sprostać pojedyncze państwo 
członkowskie; jest przekonany, że to w tej 
dziedzinie Unia jako podmiot, który jest 
czymś więcej niż sumą państw 
członkowskich, może wykazać swoją 
wartość;

1. uważa, że przyszłe wyzwania –
demograficzne, związane ze zmianą 
klimatu czy też dostawami energii – są 
zbyt duże, aby mogło im samodzielnie 
sprostać pojedyncze państwo 
członkowskie; jest przekonany, że to w tej 
dziedzinie Unia jako podmiot, który jest 
czymś więcej niż sumą państw 
członkowskich, może wykazać swoją 
wartość dodaną;

Or. en

Poprawka 71
Evelyn Regner
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że przyszłe wyzwania –
demograficzne, związane ze zmianą 
klimatu czy też niedoborem energii – są 
zbyt duże, aby mogło im samodzielnie 
sprostać pojedyncze państwo 
członkowskie; jest przekonany, że to w tej 
dziedzinie Unia jako podmiot, który jest 
czymś więcej niż sumą państw 
członkowskich, może wykazać swoją 
wartość;

1. uważa, że przyszłe wyzwania – w 
obszarze polityki społecznej, 
demograficzne, związane ze zmianą 
klimatu czy też niedoborem energii – są 
zbyt duże, aby mogło im samodzielnie 
sprostać pojedyncze państwo 
członkowskie; jest przekonany, że to w tej 
dziedzinie Unia jako podmiot, który jest 
czymś więcej niż sumą państw 
członkowskich, może wykazać swoją 
wartość;

Or. de

Poprawka 72
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że przyszłe wyzwania –
demograficzne, związane ze zmianą 
klimatu czy też niedoborem energii – są 
zbyt duże, aby mogło im samodzielnie 
sprostać pojedyncze państwo 
członkowskie; jest przekonany, że to w tej 
dziedzinie Unia jako podmiot, który jest 
czymś więcej niż sumą państw 
członkowskich, może wykazać swoją 
wartość;

1. uważa, że przyszłe wyzwania –
demograficzne, związane z 
nierównościami, bezrobociem 
strukturalnym, zmianą klimatu czy też 
niedoborem energii – są zbyt duże, aby 
mogło im samodzielnie sprostać 
pojedyncze państwo członkowskie; jest 
przekonany, że to w tej dziedzinie Unia 
jako podmiot, który jest czymś więcej niż 
sumą państw członkowskich, może 
wykazać swoją wartość;

Or. en

Poprawka 73
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że przyszłe wyzwania –
demograficzne, związane ze zmianą 
klimatu czy też niedoborem energii – są 
zbyt duże, aby mogło im samodzielnie 
sprostać pojedyncze państwo 
członkowskie; jest przekonany, że to w tej 
dziedzinie Unia jako podmiot, który jest 
czymś więcej niż sumą państw 
członkowskich, może wykazać swoją 
wartość;

1. uważa, że przyszłe wyzwania –
demograficzne, związane z bezrobociem 
strukturalnym, zmianą klimatu czy też 
niedoborem energii – są zbyt duże, aby 
mogło im samodzielnie sprostać 
pojedyncze państwo członkowskie; jest 
przekonany, że to w tej dziedzinie Unia 
jako podmiot, który jest czymś więcej niż 
sumą państw członkowskich, może 
wykazać swoją wartość;

Or. en

Poprawka 74
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że przyszłe wyzwania –
demograficzne, związane ze zmianą 
klimatu czy też niedoborem energii – są 
zbyt duże, aby mogło im samodzielnie 
sprostać pojedyncze państwo 
członkowskie; jest przekonany, że to w tej 
dziedzinie Unia jako podmiot, który jest 
czymś więcej niż sumą państw 
członkowskich, może wykazać swoją 
wartość;

1. uważa, że przyszłe wyzwania –
demograficzne, związane z migracją, 
zmianą klimatu czy też niedoborem energii 
– są zbyt duże, aby mogło im samodzielnie 
sprostać pojedyncze państwo 
członkowskie; jest przekonany, że to w tej 
dziedzinie Unia jako podmiot, który jest 
czymś więcej niż sumą państw 
członkowskich, może wykazać swoją 
wartość;

Or. en

Poprawka 75
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 1



AM\862964PL.doc 39/108 PE462.723v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że przyszłe wyzwania –
demograficzne, związane ze zmianą 
klimatu czy też niedoborem energii – są 
zbyt duże, aby mogło im samodzielnie 
sprostać pojedyncze państwo 
członkowskie; jest przekonany, że to w tej 
dziedzinie Unia jako podmiot, który jest 
czymś więcej niż sumą państw 
członkowskich, może wykazać swoją 
wartość;

1. uważa, że przyszłe wyzwania –
demograficzne, związane z migracją, 
zmianą klimatu czy też niedoborem energii 
– są zbyt duże, aby mogło im samodzielnie 
sprostać pojedyncze państwo 
członkowskie; jest przekonany, że to w tej 
dziedzinie Unia jako podmiot, który jest 
czymś więcej niż sumą państw 
członkowskich, może wykazać swoją 
wartość;

Or. el

Poprawka 76
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę, że kryzys i poważne 
ograniczenia wydatków publicznych 
utrudniły państwom członkowskim dalsze 
osiąganie zbieżności gospodarczej i 
społecznej i pełne uczestnictwo w rynku 
wewnętrznym; uważa, że Unia ma 
zdolności do myślenia w kategoriach 
długoterminowych interesów obywateli 
UE i działania na ich rzecz, a jej działania 
są mniej ograniczone codziennymi 
realiami politycznymi, które stoją na 
przeszkodzie długoterminowemu 
planowaniu;

skreślony

Or. en

Poprawka 77
Ilda Figueiredo
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę, że kryzys i poważne 
ograniczenia wydatków publicznych 
utrudniły państwom członkowskim dalsze 
osiąganie zbieżności gospodarczej i 
społecznej i pełne uczestnictwo w rynku 
wewnętrznym; uważa, że Unia ma 
zdolności do myślenia w kategoriach 
długoterminowych interesów obywateli 
UE i działania na ich rzecz, a jej działania 
są mniej ograniczone codziennymi 
realiami politycznymi, które stoją na 
przeszkodzie długoterminowemu 
planowaniu;

skreślony

Or. pt

Poprawka 78
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę, że kryzys i poważne 
ograniczenia wydatków publicznych 
utrudniły państwom członkowskim dalsze 
osiąganie zbieżności gospodarczej i 
społecznej i pełne uczestnictwo w rynku 
wewnętrznym; uważa, że Unia ma 
zdolności do myślenia w kategoriach 
długoterminowych interesów obywateli 
UE i działania na ich rzecz, a jej działania 
są mniej ograniczone codziennymi 
realiami politycznymi, które stoją na 
przeszkodzie długoterminowemu 
planowaniu;

2. jest jednak świadomy tego, że obecny 
kryzys i poważne ograniczenia wydatków 
publicznych utrudniły państwom 
członkowskim dalsze osiąganie zbieżności 
gospodarczej i społecznej i pełne 
uczestnictwo w rynku wewnętrznym; 
zdecydowanie uważa, że rozwiązaniem dla 
kryzysu jest więcej, a nie mniej Europy; 
uważa, że wieloletnie ramy finansowe UE, 
jeśli będą właściwe stosowane, będą 
stanowić bardzo ważny instrument 
długoterminowego planowania 
europejskich projektów oraz rozwiązania 
problemów strukturalnych, ponieważ są 
instrumentem w większym stopniu 
zdolnym do uwzględnienia europejskiej 
perspektywy i wartości dodanej Unii;
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Or. en

Poprawka 79
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę, że kryzys i poważne 
ograniczenia wydatków publicznych 
utrudniły państwom członkowskim dalsze 
osiąganie zbieżności gospodarczej i 
społecznej i pełne uczestnictwo w rynku 
wewnętrznym; uważa, że Unia ma 
zdolności do myślenia w kategoriach 
długoterminowych interesów obywateli UE 
i działania na ich rzecz, a jej działania są 
mniej ograniczone codziennymi realiami 
politycznymi, które stoją na przeszkodzie 
długoterminowemu planowaniu;

2. zwraca uwagę, że kryzys i poważne 
ograniczenia wydatków publicznych 
utrudniły państwom członkowskim dalsze 
osiąganie zbieżności gospodarczej i 
społecznej i pełne uczestnictwo w rynku 
wewnętrznym; uważa, że Unia ma 
zdolności do myślenia w kategoriach 
długoterminowych interesów obywateli UE 
i działania na ich rzecz;

Or. en

Poprawka 80
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę, że kryzys i poważne 
ograniczenia wydatków publicznych 
utrudniły państwom członkowskim dalsze 
osiąganie zbieżności gospodarczej i 
społecznej i pełne uczestnictwo w rynku 
wewnętrznym; uważa, że Unia ma 
zdolności do myślenia w kategoriach 
długoterminowych interesów obywateli UE 
i działania na ich rzecz, a jej działania są 
mniej ograniczone codziennymi realiami 
politycznymi, które stoją na przeszkodzie 

2. zwraca uwagę, że kryzys i poważne 
ograniczenia wydatków publicznych 
utrudniły państwom członkowskim dalsze 
osiąganie zbieżności gospodarczej i 
społecznej i pełne uczestnictwo w rynku 
wewnętrznym oraz że ostateczny społeczny 
wpływ kryzysu i drastycznych środków 
oszczędnościowych będących jego 
rezultatem na kobiety i mężczyzn wciąż w 
znacznej mierze pozostaje nieznany; 
uważa, że Unia ma zdolności do myślenia 
w kategoriach długoterminowych 
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długoterminowemu planowaniu; interesów obywateli UE i działania na ich 
rzecz, a jej działania są mniej ograniczone 
codziennymi realiami politycznymi, które 
stoją na przeszkodzie długoterminowemu 
planowaniu;

Or. en

Poprawka 81
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę, że kryzys i poważne 
ograniczenia wydatków publicznych 
utrudniły państwom członkowskim dalsze 
osiąganie zbieżności gospodarczej i 
społecznej i pełne uczestnictwo w rynku 
wewnętrznym; uważa, że Unia ma 
zdolności do myślenia w kategoriach 
długoterminowych interesów obywateli UE 
i działania na ich rzecz, a jej działania są 
mniej ograniczone codziennymi realiami 
politycznymi, które stoją na przeszkodzie 
długoterminowemu planowaniu;

2. zwraca uwagę, że kryzys i poważne 
ograniczenia wydatków publicznych 
utrudniły państwom członkowskim dalsze 
osiąganie zbieżności gospodarczej i 
społecznej i pełne uczestnictwo w rynku 
wewnętrznym oraz że ostateczny społeczny 
wpływ kryzysu i drastycznych środków 
oszczędnościowych będących jego 
rezultatem na kobiety i mężczyzn wciąż w 
znacznej mierze pozostaje nieznany; 
uważa, że Unia ma zdolności do myślenia 
w kategoriach długoterminowych 
interesów obywateli UE i działania na ich 
rzecz, a jej działania są mniej ograniczone 
codziennymi realiami politycznymi, które 
stoją na przeszkodzie długoterminowemu 
planowaniu;

Or. en

Poprawka 82
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 2



AM\862964PL.doc 43/108 PE462.723v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę, że kryzys i poważne 
ograniczenia wydatków publicznych 
utrudniły państwom członkowskim dalsze
osiąganie zbieżności gospodarczej i 
społecznej i pełne uczestnictwo w rynku 
wewnętrznym; uważa, że Unia ma 
zdolności do myślenia w kategoriach 
długoterminowych interesów obywateli 
UE i działania na ich rzecz, a jej działania 
są mniej ograniczone codziennymi 
realiami politycznymi, które stoją na 
przeszkodzie długoterminowemu 
planowaniu;

2. zwraca uwagę, że kryzys i poważne 
ograniczenia wydatków publicznych 
utrudniły państwom członkowskim dalsze 
osiąganie zbieżności gospodarczej i 
społecznej i pełne uczestnictwo w rynku 
wewnętrznym; uważa jednak, że wyłącznie 
państwa członkowskie właściwie 
rozumieją własne potrzeby oraz że UE 
nigdy nie okazała się skutecznym planistą, 
co potwierdza duża liczba wniosków o 
przesunięcie środków, o zatwierdzenie 
których każdego roku proszona jest 
Komisja Budżetowa, a także wysoki 
odsetek niewykorzystanych środków pod 
koniec roku;

Or. en

Poprawka 83
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę, że kryzys i poważne 
ograniczenia wydatków publicznych 
utrudniły państwom członkowskim dalsze 
osiąganie zbieżności gospodarczej i 
społecznej i pełne uczestnictwo w rynku 
wewnętrznym; uważa, że Unia ma 
zdolności do myślenia w kategoriach 
długoterminowych interesów obywateli UE 
i działania na ich rzecz, a jej działania są 
mniej ograniczone codziennymi realiami 
politycznymi, które stoją na przeszkodzie 
długoterminowemu planowaniu;

2. zwraca uwagę, że kryzys i poważne 
ograniczenia wydatków publicznych 
utrudniły państwom członkowskim 
osiąganie dalszego postępu w zakresie 
wzrostu, większej konkurencyjności i 
spójności społecznej oraz osiąganie 
zbieżności gospodarczej i społecznej i 
pełne uczestnictwo w rynku wewnętrznym; 
uważa, że Unia ma zdolności do myślenia 
w kategoriach długoterminowych 
interesów obywateli UE i działania na ich 
rzecz, a jej działania są mniej ograniczone 
codziennymi realiami politycznymi, które 
stoją na przeszkodzie długoterminowemu 
planowaniu;

Or. el
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Poprawka 84
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. jest zdania, że strategia „Europa 
2020” powinna pomóc Europie wyjść z 
kryzysu i wzmocnić ją przez poprawę 
warunków dla innowacji, badań i 
rozwoju, osiągnięcie założeń UE w 
zakresie zmiany klimatu i energii, 
zwiększenie poziomów edukacji i 
wspieranie włączenia społecznego, w 
szczególności poprzez ograniczanie 
ubóstwa, a także przez zwiększenie 
wydatków publicznych na te cele; 
podkreśla, że należy zapewnić określoną 
spójność między osiąganiem tych celów a 
przydzielonym im finansowaniem na 
szczeblu europejskim i lokalnym; jest 
zdania, że europejski okres oceny 
powinien koncentrować się na 
zwiększaniu synergii między inwestycjami 
europejskimi i publicznymi, aby łatwiej 
można było osiągnąć ogólne cele 
polityczne UE;

Or. en

Poprawka 85
Reimer Böge, Othmar Karas w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 2b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. przypomina, że UE musi wywiązać się 
z dużej liczby zobowiązań politycznych 
wynikających bezpośrednio z Traktatu, 
który jest prawem pierwotnym Unii; jest 
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zatem przekonany, że Traktat UE wciąż 
jest głównym punktem odniesienia i 
orientacji dla następnych WRF oraz że 
przestrzeganie jego postanowień wciąż jest 
głównym wyzwaniem dla Unii jako 
całości;

Or. en

Poprawka 86
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 2c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. podkreśla znaczenie dokonania 
ostrożnej oceny sposobu, w jaki osiągnięto 
uzgodnione cele polityczne w obecnych 
WRF, aby zgromadzić cenne informacje 
dla następnych WRF;

Or. en

Poprawka 87
Bas Eickhout, Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 2d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2d. uważa, że „zrównoważone zasoby dla 
Unii Europejskiej” oznaczają przede 
wszystkim konieczność ponownego 
przeanalizowania „systemu zasobów” w 
ramach budżetu UE, aby zastąpić obecne 
składki krajowe prawdziwie europejskimi 
zasobami;

Or. en
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Poprawka 88
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 2e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2e. uważa, że niedawne wydarzenia 
pokazały, iż strefa euro wymaga bardziej 
odważnego zarządzania gospodarczego 
oraz że filar pieniężny bez filaru 
społecznego i gospodarczego jest skazany 
na porażkę; uważa, że Unia musi 
wzmocnić swój system zarządzania 
gospodarczego w celu zapewnienia 
realizacji strategii „Europa 2020” 
(przywrócenia i utrzymania 
długoterminowych wskaźników wzrostu 
gospodarczego), uniknięcia powtórzenia 
obecnego kryzysu i ochrony projektu 
integracji europejskiej;

Or. en

Poprawka 89
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 2f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2f. jest przekonany, że żadna unia państw 
mająca jeden zintegrowany rynek pracy, 
usług i towarów, której główną zasadą 
gospodarczą jest swobodna konkurencja, 
nie może się rozwinąć i przetrwać bez 
polityki, która umożliwiałaby wszystkim 
jej obywatelom korzystanie z możliwości 
oferowanych przez jednolity rynek oraz 
zapewniałaby im ochronę przed 
najbardziej niepożądanymi 
konsekwencjami funkcjonowania takiej 
unii; w tym względzie uważa, że polityka 
spójności UE jest najważniejszym 
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europejskim instrumentem mogącym 
działać w przeciwnym kierunku niż silne i 
rozwijające się rozbieżne tendencje 
społeczne i terytorialne wynikające ze 
zwiększonej konkurencji, bardziej 
wymagającego rynku wewnętrznego oraz 
wspólnego stanowiska w kontekście 
zglobalizowanego świata; w tym sensie nie 
powinna ona być postrzegana wyłącznie 
jako najważniejszy instrument 
zapewniający konwergencję i harmonijny 
rozwój całego terytorium Unii, ale 
również jako podstawowy warunek 
przetrwania i rozwoju projektu integracji 
europejskiej;

Or. en

Poprawka 90
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 2g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2g. jest przekonany, że przyszłe wyzwania 
– związane ze wzrostem gospodarczym i 
zatrudnieniem oraz ograniczaniem 
ubóstwa, demograficzne, związane ze 
zmianą klimatu czy też niedoborem 
energii – są zbyt duże, aby mogło im 
samodzielnie sprostać pojedyncze państwo 
członkowskie; jest przekonany, że to w tej 
dziedzinie Unia jako podmiot, który jest 
czymś więcej niż sumą państw 
członkowskich, może wykazać swoją 
wartość dodaną;

Or. en

Poprawka 91
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zaznacza, że kryzys zwrócił uwagę na 
wyzwania strukturalne, z którymi zmierzyć 
muszą się gospodarki większości państw 
członkowskich: produktywność niższa od 
optymalnej, bezrobocie strukturalne, 
niewystarczająca elastyczność rynku pracy 
oraz nieaktualne umiejętności i niewielki 
wzrost;

3. zaznacza, że kryzys zwrócił uwagę na 
wyzwania strukturalne, z którymi zmierzyć 
muszą się gospodarki większości państw 
członkowskich: deregulacja rynków 
finansowych dająca początek kryzysowi 
finansowemu i gospodarczemu, coraz 
większe zaburzenia równowagi 
makroekonomicznej w Unii Europejskiej, 
produktywność niższa od optymalnej 
spowodowana polityką UE i państw 
członkowskich ukierunkowaną na 
pobudzenie sektorów pracy niskopłatnej 
(zwiększanie opłacalności pracy), 
cykliczne bezrobocie oraz rosnące 
ubóstwo i wykluczenie społeczne, 
potęgowane przez politykę 
oszczędnościową, wzrost wskaźnika 
niepewnego zatrudnienia przez 
wymuszanie coraz większej elastyczności
rynku pracy, rosnące nierówności w 
dystrybucji dochodu i majątku, ślad 
ekologiczny czterokrotnie przekraczający 
poziomy gwarantujące zrównoważenie
środowiskowe, niewystarczające 
inwestycje w edukację, szkolenia i 
umiejętności na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i mało obiecujące gospodarcze i 
społeczne perspektywy na przyszłość;

Or. en

Poprawka 92
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zaznacza, że kryzys zwrócił uwagę na 
wyzwania strukturalne, z którymi zmierzyć 

3. zaznacza, że kryzys zwrócił uwagę na 
wyzwania strukturalne, z którymi zmierzyć 
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muszą się gospodarki większości państw 
członkowskich: produktywność niższa od
optymalnej, bezrobocie strukturalne,
niewystarczająca elastyczność rynku 
pracy oraz nieaktualne umiejętności i 
niewielki wzrost;

muszą się gospodarki większości państw 
członkowskich: produktywność niższa od 
optymalnej, bezrobocie strukturalne oraz 
nieaktualne umiejętności i niewielki 
wzrost; podkreśla potrzebę inwestowania 
w najważniejsze obszary, takie jak 
edukacja oraz badania i innowacje, aby 
sprostać tym wyzwaniom strukturalnym;

Or. en

Poprawka 93
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zaznacza, że kryzys zwrócił uwagę na 
wyzwania strukturalne, z którymi zmierzyć 
muszą się gospodarki większości państw 
członkowskich: produktywność niższa od 
optymalnej, bezrobocie strukturalne, 
niewystarczająca elastyczność rynku pracy 
oraz nieaktualne umiejętności i niewielki 
wzrost;

3. zaznacza, że kryzys zwrócił uwagę na 
wyzwania strukturalne, z którymi zmierzyć 
muszą się gospodarki większości państw 
członkowskich: niewystarczająca 
wydajność zasobów, bezrobocie 
strukturalne i nierówności w poziomie 
dochodów, niewystarczająca elastyczność 
rynku pracy oraz nieaktualne koncepcje na 
rzecz umiejętności i wzrostu;

Or. en

Poprawka 94
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zaznacza, że kryzys zwrócił uwagę na 
wyzwania strukturalne, z którymi zmierzyć 
muszą się gospodarki większości państw 
członkowskich: produktywność niższa od 
optymalnej, bezrobocie strukturalne, 

3. zaznacza, że kryzys zwrócił uwagę na 
wyzwania strukturalne, z którymi zmierzyć 
muszą się gospodarki większości państw 
członkowskich: produktywność niższa od 
optymalnej, wysokie poziomy długu 
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niewystarczająca elastyczność rynku pracy 
oraz nieaktualne umiejętności i niewielki 
wzrost;

publicznego, znaczne deficyty budżetowe, 
bezrobocie strukturalne, niewystarczająca 
elastyczność rynku pracy oraz nieaktualne 
umiejętności i niewielki wzrost;

Or. en

Poprawka 95
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zaznacza, że kryzys zwrócił uwagę na 
wyzwania strukturalne, z którymi zmierzyć 
muszą się gospodarki większości państw 
członkowskich: produktywność niższa od 
optymalnej, bezrobocie strukturalne, 
niewystarczająca elastyczność rynku pracy 
oraz nieaktualne umiejętności i niewielki 
wzrost;

3. zaznacza, że kryzys zwrócił uwagę na 
wyzwania strukturalne, z którymi zmierzyć 
muszą się gospodarki większości państw 
członkowskich: produktywność niższa od 
optymalnej, bezrobocie strukturalne, 
niewystarczająca elastyczność rynku pracy, 
utrzymujące się bariery na rynku 
wewnętrznym, niewielka mobilność 
pracowników oraz nieaktualne 
umiejętności i niewielki wzrost;

Or. en

Poprawka 96
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zaznacza, że kryzys zwrócił uwagę na 
wyzwania strukturalne, z którymi zmierzyć 
muszą się gospodarki większości państw 
członkowskich: produktywność niższa od 
optymalnej, bezrobocie strukturalne, 
niewystarczająca elastyczność rynku pracy 
oraz nieaktualne umiejętności i niewielki 
wzrost;

3. zaznacza, że kryzys zwrócił uwagę na 
wyzwania strukturalne, z którymi zmierzyć 
muszą się gospodarki niektórych państw 
członkowskich: produktywność niższa od 
optymalnej, bezrobocie strukturalne, 
niewystarczająca elastyczność rynku pracy 
oraz nieaktualne umiejętności i niewielki 
wzrost;
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Or. en

Poprawka 97
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zaznacza, że kryzys zwrócił uwagę na 
wyzwania strukturalne, z którymi zmierzyć 
muszą się gospodarki większości państw 
członkowskich: produktywność niższa od 
optymalnej, bezrobocie strukturalne, 
niewystarczająca elastyczność rynku pracy 
oraz nieaktualne umiejętności i niewielki 
wzrost;

3. zaznacza, że kryzys zwrócił uwagę na 
wyzwania strukturalne, z którymi zmierzyć 
muszą się gospodarki niektórych państw 
członkowskich: produktywność niższa od 
optymalnej, bezrobocie strukturalne, 
niewystarczająca elastyczność rynku pracy 
oraz nieaktualne umiejętności i niewielki 
wzrost;

Or. pt

Poprawka 98
Carl Haglund

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zaznacza, że kryzys zwrócił uwagę na 
wyzwania strukturalne, z którymi zmierzyć 
muszą się gospodarki większości państw 
członkowskich: produktywność niższa od 
optymalnej, bezrobocie strukturalne, 
niewystarczająca elastyczność rynku pracy 
oraz nieaktualne umiejętności i niewielki 
wzrost;

3. zaznacza, że kryzys zwrócił uwagę na 
wyzwania strukturalne, z którymi zmierzyć 
muszą się gospodarki większości państw 
członkowskich: produktywność niższa od 
optymalnej, bezrobocie strukturalne, 
niewystarczająca elastyczność rynku pracy 
oraz nieaktualne umiejętności 
przyczyniające się do niewielkiego 
wzrostu;

Or. en

Poprawka 99
Gunnar Hökmark
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Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że jednym z 
najważniejszych celów UE jest 
zwiększenie jej konkurencyjności i 
ułatwienie transformacji na 
najnowocześniejszą na świecie 
gospodarkę opartą na wiedzy; podkreśla, 
że następne WRF powinny wspierać tę 
transformację we wszystkich obszarach 
polityki UE;

Or. en

Poprawka 100
Herbert Reul, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że przy obecnie panujących 
tendencjach inwestycyjnych do 2025 r. 
Azja może znaleźć się na czele rozwoju 
naukowego i technologicznego kosztem 
Unii i Stanów Zjednoczonych; zwraca 
uwagę, że pod względem kształcenia na 
poziomie wyższym Unia również pozostaje 
w tyle, ponieważ jedynie 30 uniwersytetów 
europejskich znajduje się wśród 100 
najlepszych uniwersytetów na świecie; 
podkreśla, że Europa pozostaje również w 
tyle w wyścigu o umiejętności i zwraca 
uwagę, że do 2020 r. powstanie 16 
milionów miejsc wymagających wysokich 
kwalifikacji, podczas gdy liczba miejsc 
pracy o zapotrzebowaniu na niskie 
kwalifikacje obniży się o 12 milionów;

4. przypomina, że przy obecnie panujących 
tendencjach inwestycyjnych oraz w świetle 
tego, że każdego roku chińskie 
uniwersytety kształcą około 300 000 
inżynierów, do 2025 r. Azja może znaleźć 
się na czele rozwoju naukowego i 
technologicznego kosztem Unii i Stanów 
Zjednoczonych; zwraca uwagę, że pod 
względem kształcenia na poziomie 
wyższym Unia również pozostaje w tyle, 
ponieważ jedynie 30 uniwersytetów 
europejskich znajduje się wśród 100 
najlepszych uniwersytetów na świecie; 
podkreśla, że Europa pozostaje również w 
tyle w wyścigu o umiejętności i zwraca 
uwagę, że do 2020 r. powstanie 16 
milionów miejsc wymagających wysokich 
kwalifikacji, podczas gdy liczba miejsc 
pracy o zapotrzebowaniu na niskie 
kwalifikacje obniży się o 12 milionów;
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Or. de

Poprawka 101
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że przy obecnie panujących 
tendencjach inwestycyjnych do 2025 r. 
Azja może znaleźć się na czele rozwoju 
naukowego i technologicznego kosztem 
Unii i Stanów Zjednoczonych; zwraca 
uwagę, że pod względem kształcenia na 
poziomie wyższym Unia również pozostaje 
w tyle, ponieważ jedynie 30 uniwersytetów 
europejskich znajduje się wśród 100 
najlepszych uniwersytetów na świecie; 
podkreśla, że Europa pozostaje również w 
tyle w wyścigu o umiejętności i zwraca 
uwagę, że do 2020 r. powstanie 16 
milionów miejsc wymagających wysokich 
kwalifikacji, podczas gdy liczba miejsc 
pracy o zapotrzebowaniu na niskie 
kwalifikacje obniży się o 12 milionów;

4. przypomina, że przy obecnie panujących 
tendencjach inwestycyjnych do 2025 r. 
Azja może znaleźć się na czele rozwoju 
naukowego i technologicznego; 
przypomina jednak, że zmiany te nie tylko 
stanowią ogromne wyzwanie, lecz również 
dają możliwości, m.in. w zakresie 
szybkiego zwiększenia potencjału 
eksportowego UE; zwraca uwagę, że pod 
względem kształcenia na poziomie 
wyższym Unia również pozostaje w tyle, 
ponieważ jedynie 30 uniwersytetów 
europejskich znajduje się wśród 100 
najlepszych uniwersytetów na świecie; 
podkreśla, że Europa pozostaje również w 
tyle w wyścigu o umiejętności i zwraca 
uwagę, że do 2020 r. powstanie 16 
milionów miejsc wymagających wysokich 
kwalifikacji, podczas gdy liczba miejsc 
pracy o zapotrzebowaniu na niskie 
kwalifikacje obniży się o 12 milionów;

Or. en

Poprawka 102
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że przy obecnie panujących 
tendencjach inwestycyjnych do 2025 r. 
Azja może znaleźć się na czele rozwoju 

4. przypomina, że przy obecnie panujących 
tendencjach inwestycyjnych do 2025 r. 
Azja może znaleźć się na czele rozwoju 
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naukowego i technologicznego kosztem 
Unii i Stanów Zjednoczonych; zwraca 
uwagę, że pod względem kształcenia na 
poziomie wyższym Unia również 
pozostaje w tyle, ponieważ jedynie 30 
uniwersytetów europejskich znajduje się 
wśród 100 najlepszych uniwersytetów na 
świecie; podkreśla, że Europa pozostaje 
również w tyle w wyścigu o umiejętności i 
zwraca uwagę, że do 2020 r. powstanie 16 
milionów miejsc wymagających wysokich 
kwalifikacji, podczas gdy liczba miejsc 
pracy o zapotrzebowaniu na niskie 
kwalifikacje obniży się o 12 milionów;

naukowego i technologicznego kosztem 
Unii i Stanów Zjednoczonych; zwraca 
uwagę, że pod względem kształcenia na 
poziomie wyższym państwa członkowskie 
również pozostają w tyle, ponieważ 
jedynie 30 uniwersytetów europejskich 
znajduje się wśród 100 najlepszych 
uniwersytetów na świecie; podkreśla, że 
Europa pozostaje również w tyle w 
wyścigu o umiejętności i zwraca uwagę, że 
do 2020 r. powstanie 16 milionów miejsc 
wymagających wysokich kwalifikacji, 
podczas gdy liczba miejsc pracy o 
zapotrzebowaniu na niskie kwalifikacje 
obniży się o 12 milionów;

Or. en

Poprawka 103
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że przy obecnie panujących 
tendencjach inwestycyjnych do 2025 r. 
Azja może znaleźć się na czele rozwoju 
naukowego i technologicznego kosztem 
Unii i Stanów Zjednoczonych; zwraca 
uwagę, że pod względem kształcenia na 
poziomie wyższym Unia również pozostaje 
w tyle, ponieważ jedynie 30 uniwersytetów 
europejskich znajduje się wśród 100 
najlepszych uniwersytetów na świecie; 
podkreśla, że Europa pozostaje również w 
tyle w wyścigu o umiejętności i zwraca 
uwagę, że do 2020 r. powstanie 16 
milionów miejsc wymagających wysokich 
kwalifikacji, podczas gdy liczba miejsc 
pracy o zapotrzebowaniu na niskie 
kwalifikacje obniży się o 12 milionów;

4. przypomina, że przy obecnie panujących 
tendencjach inwestycyjnych do 2025 r. 
Azja może znaleźć się na czele rozwoju
naukowego i technologicznego kosztem 
Unii i Stanów Zjednoczonych; zwraca 
uwagę, że pod względem kształcenia na 
poziomie wyższym Unia i państwa 
członkowskie również pozostają w tyle, 
ponieważ jedynie 30 uniwersytetów 
europejskich znajduje się wśród 100 
najlepszych uniwersytetów na świecie; 
podkreśla, że Europa pozostaje również w 
tyle w wyścigu o umiejętności i zwraca 
uwagę, że do 2020 r. powstanie 16 
milionów miejsc wymagających wysokich 
kwalifikacji, podczas gdy liczba miejsc 
pracy o zapotrzebowaniu na niskie 
kwalifikacje obniży się o 12 milionów;

Or. en
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Poprawka 104
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że przy obecnie panujących 
tendencjach inwestycyjnych do 2025 r. 
Azja może znaleźć się na czele rozwoju 
naukowego i technologicznego kosztem 
Unii i Stanów Zjednoczonych; zwraca 
uwagę, że pod względem kształcenia na 
poziomie wyższym Unia również pozostaje 
w tyle, ponieważ jedynie 30 uniwersytetów 
europejskich znajduje się wśród 100 
najlepszych uniwersytetów na świecie; 
podkreśla, że Europa pozostaje również w 
tyle w wyścigu o umiejętności i zwraca 
uwagę, że do 2020 r. powstanie 16 
milionów miejsc wymagających wysokich 
kwalifikacji, podczas gdy liczba miejsc 
pracy o zapotrzebowaniu na niskie 
kwalifikacje obniży się o 12 milionów;

4. przypomina, że przy obecnie panujących 
tendencjach inwestycyjnych do 2025 r. 
Azja może znaleźć się na czele rozwoju 
naukowego i technologicznego kosztem 
Unii i Stanów Zjednoczonych; zwraca 
uwagę, że pod względem kształcenia 
akademickiego i zawodowego na poziomie 
wyższym Unia również pozostaje w tyle, 
ponieważ np. jedynie 30 uniwersytetów 
europejskich znajduje się wśród 100 
najlepszych uniwersytetów na świecie; 
podkreśla, że Europa pozostaje również w 
tyle w wyścigu o umiejętności i zwraca 
uwagę, że do 2020 r. powstanie 16 
milionów miejsc wymagających wysokich 
kwalifikacji, podczas gdy liczba miejsc 
pracy o zapotrzebowaniu na niskie 
kwalifikacje obniży się o 12 milionów;

Or. de

Poprawka 105
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że przy obecnie panujących 
tendencjach inwestycyjnych do 2025 r. 
Azja może znaleźć się na czele rozwoju 
naukowego i technologicznego kosztem 
Unii i Stanów Zjednoczonych; zwraca 
uwagę, że pod względem kształcenia na 
poziomie wyższym Unia również pozostaje 

4. przypomina, że przy obecnie panujących 
tendencjach inwestycyjnych do 2025 r. 
Azja może znaleźć się na czele rozwoju 
naukowego i technologicznego kosztem 
Unii i Stanów Zjednoczonych; zwraca 
uwagę, że pod względem kształcenia na 
poziomie wyższym Unia również pozostaje 
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w tyle, ponieważ jedynie 30 uniwersytetów 
europejskich znajduje się wśród 100 
najlepszych uniwersytetów na świecie; 
podkreśla, że Europa pozostaje również w 
tyle w wyścigu o umiejętności i zwraca 
uwagę, że do 2020 r. powstanie 16 
milionów miejsc wymagających wysokich 
kwalifikacji, podczas gdy liczba miejsc 
pracy o zapotrzebowaniu na niskie 
kwalifikacje obniży się o 12 milionów;

w tyle, ponieważ jedynie 30 uniwersytetów 
europejskich znajduje się wśród 100 
najlepszych uniwersytetów na świecie; 
podkreśla, że Europa pozostaje również w 
tyle w wyścigu o umiejętności i zwraca 
uwagę, że do 2020 r. powstanie 16 
milionów miejsc wymagających wysokich 
kwalifikacji, podczas gdy liczba miejsc 
pracy o zapotrzebowaniu na niskie 
kwalifikacje obniży się o 12 milionów; 
podkreśla, że niepowodzenie strategii 
lizbońskiej nie napawa zbytnim
optymizmem w odniesieniu do poprawy tej 
sytuacji za pomocą strategii „Europa 
2020”;

Or. en

Poprawka 106
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zwraca uwagę na stopę bezrobocia, 
która gwałtownie wzrosła w wyniku 
kryzysu finansowego i gospodarczego, a 
obecnie utrzymuje się na stałym wysokim 
poziomie (23 miliony osób bezrobotnych w 
UE-27 przy wzroście o 45%, lub 7 
milionów, od wiosny 2008 r., tj. przed 
rozpoczęciem kryzysu finansowego); 
wyraża zaniepokojenie tym, że stopa 
bezrobocia wśród młodzieży utrzymuje się 
na niezwykle wysokim poziomie, tj. 
19,9%; wyraża obawę związaną z tym, że 
odsetek ludności zagrożonej ubóstwem 
pozostanie wysoki, jeśli nie zostaną 
podjęte skuteczne kroki mające na celu 
zwiększenie wskaźnika zatrudnienia i 
ograniczenia bezrobocia; zdecydowanie 
popiera w związku z tym priorytety 
strategii „Europa 2020”, która może 
pozwolić UE sprostać stojącym przed nią 



AM\862964PL.doc 57/108 PE462.723v01-00

PL

wyzwaniom związanym z polityką 
społeczną;

Or. de

Poprawka 107
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 4b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. podkreśla jednak naglącą potrzebę 
odwrócenia przez UE tendencji 
polegającej na zmniejszaniu się liczby 
inwestycji publicznych dzięki wspieraniu
inwestycji w sektorze edukacji i uczenia 
się przez całe życie w celu podnoszenia 
umiejętności obywateli; jest przekonany, 
że edukacja powinna stanowić dobro 
publiczne z punktu widzenia Unii oraz że 
należy dokonywać inwestycji we wszystkie 
aspekty systemu edukacji, w jakość 
edukacji oraz w zwiększanie dostępu do 
szkolnictwa wyższego; przypomina, że 
wskaźnik osób przedwcześnie kończących 
naukę i ograniczony dostęp do 
szkolnictwa średniego i wyższego stanowią 
podstawowe przyczyny powstawania 
wysokiej stopy długoterminowego 
bezrobocia i nie sprzyjają spójności 
społecznej;

Or. en

Poprawka 108
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Podtytuł
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Projekt rezolucji Poprawka

Wyzwanie demograficzne Wyzwanie związane ze zwalczaniem 
bezrobocia i tworzeniem w Europie 
społeczeństwa sprzyjającego integracji

Or. en

Poprawka 109
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 4c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Wyzwanie związane ze zwalczaniem 
bezrobocia i tworzeniem w Europie 
społeczeństwa sprzyjającego integracji
4c. uważa, że jednym z największych 
wyzwań stojących przed Unią Europejską 
jest utrzymanie jej konkurencyjności, 
zwiększanie wzrostu i zwalczanie 
wysokiego bezrobocia, koncentrowanie się 
na właściwym funkcjonowaniu rynków 
pracy oraz na warunkach socjalnych, co 
ma podstawowe znaczenie dla zwiększenia 
wydajności zatrudnienia; wzywa zatem do 
stworzenia nowej agendy na rzecz 
wspierania godnej pracy, przestrzegania 
praw pracowników w całej Europie i 
poprawy warunków pracy; przypomina, że 
jednym z pięciu głównych celów strategii 
„Europa 2020” jest zmniejszenie liczby 
ludności zagrożonej ubóstwem o 20 
milionów; jest zdania, że aby osiągnąć ten
cel należy podjąć odpowiednie działania 
oraz że ten ostateczny cel należy połączyć 
z celem przewidującym ograniczenie 
ubóstwa w poszczególnych państwach 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 110
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Podtytuł

Projekt rezolucji Poprawka

Wyzwanie demograficzne Wyzwanie związane z polityką społeczną

Or. de

Poprawka 111
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zdecydowanie stwierdza, że Unia musi 
stawić czoła wyzwaniu demograficznemu; 
zwraca uwagę, że mniejsza liczba osób 
pracujących w połączeniu z większym 
procentem emerytów będzie wywierać 
dodatkową presję na jej system opieki 
społecznej i konkurencyjność 
gospodarczą;

5. zdecydowanie stwierdza, że państwa 
członkowskie muszą stawić czoła 
wyzwaniom demograficznym;

Or. en

Poprawka 112
Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zdecydowanie stwierdza, że Unia musi 
stawić czoła wyzwaniu demograficznemu; 
zwraca uwagę, że mniejsza liczba osób 
pracujących w połączeniu z większym 
procentem emerytów będzie wywierać 

5. zdecydowanie stwierdza, że Unia musi 
stawić czoła wyzwaniu demograficznemu; 
zwraca uwagę, że mniejsza liczba osób 
pracujących w połączeniu z większym 
procentem emerytów będzie wywierać 
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dodatkową presję na jej system opieki 
społecznej i konkurencyjność gospodarczą;

dodatkową presję na jej system opieki 
społecznej i konkurencyjność gospodarczą; 
podkreśla w tym kontekście potrzebę 
przeprowadzenia reform rynku pracy i 
reform emerytalnych w całej UE;

Or. en

Poprawka 113
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zdecydowanie stwierdza, że Unia musi 
stawić czoła wyzwaniu demograficznemu; 
zwraca uwagę, że mniejsza liczba osób 
pracujących w połączeniu z większym 
procentem emerytów będzie wywierać 
dodatkową presję na jej system opieki 
społecznej i konkurencyjność 
gospodarczą;

5. zdecydowanie stwierdza, że Unia musi 
stawić czoła wyzwaniu demograficznemu; 
zwraca uwagę, że można tego dokonać, 
jeśli we właściwy sposób wzmocni się i 
otworzy politykę migracyjną oraz jeśli 
ułatwi się i zwiększy udział grup ludności 
o niewielkim udziale w rynku, takich jak 
kobiety, młodzież i osoby 
niepełnosprawne;

Or. en

Poprawka 114
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zdecydowanie stwierdza, że Unia musi 
stawić czoła wyzwaniu demograficznemu; 
zwraca uwagę, że mniejsza liczba osób 
pracujących w połączeniu z większym 
procentem emerytów będzie wywierać 
dodatkową presję na jej system opieki 
społecznej i konkurencyjność gospodarczą;

5. zdecydowanie stwierdza, że Unia musi 
stawić czoła wyzwaniu demograficznemu; 
zwraca uwagę, że mniejsza liczba osób 
pracujących i większy procent emerytów 
będą wywierać dodatkową presję na jej 
system opieki społecznej i 
konkurencyjność gospodarczą; można 
temu zapobiec m.in. za pośrednictwem 
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polityki migracyjnej i aktywnych 
programów na rzecz włączenia 
społecznego, łączących grupy o 
niewielkim wskaźniku zatrudnienia z 
rynkiem pracy;

Or. en

Poprawka 115
Alexander Alvaro

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zdecydowanie stwierdza, że Unia musi 
stawić czoła wyzwaniu demograficznemu; 
zwraca uwagę, że mniejsza liczba osób 
pracujących w połączeniu z większym 
procentem emerytów będzie wywierać 
dodatkową presję na jej system opieki 
społecznej i konkurencyjność gospodarczą;

5. zdecydowanie stwierdza, że Unia musi 
stawić czoła wyzwaniu demograficznemu
poprzez rozważenie przyjęcia wspólnego 
podejścia np. do systemów emerytalnych i 
wieku emerytalnego w państwach 
członkowskich; zwraca uwagę, że mniejsza 
liczba osób pracujących w połączeniu z 
większym procentem emerytów będzie 
wywierać dodatkową presję na jej system 
opieki społecznej i konkurencyjność 
gospodarczą;

Or. en

Poprawka 116
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zdecydowanie stwierdza, że Unia musi 
stawić czoła wyzwaniu demograficznemu; 
zwraca uwagę, że mniejsza liczba osób 
pracujących w połączeniu z większym 
procentem emerytów będzie wywierać 
dodatkową presję na jej system opieki 

5. zdecydowanie stwierdza, że Unia musi 
stawić czoła wyzwaniu demograficznemu; 
zwraca uwagę, że mniejsza liczba osób 
pracujących w połączeniu z większym 
procentem emerytów może wywierać 
dodatkową presję na jej system opieki 
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społecznej i konkurencyjność gospodarczą; społecznej i konkurencyjność gospodarczą, 
jeśli nie wykorzysta się w pełni bogactwa 
różnorodności i talentów europejskiej siły 
roboczej;

Or. en

Poprawka 117
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zdecydowanie stwierdza, że Unia musi 
stawić czoła wyzwaniu demograficznemu; 
zwraca uwagę, że mniejsza liczba osób 
pracujących w połączeniu z większym 
procentem emerytów będzie wywierać 
dodatkową presję na jej system opieki 
społecznej i konkurencyjność 
gospodarczą;

5. zdecydowanie stwierdza, że Unia musi 
stawić czoła wyzwaniu demograficznemu, 
które wymaga większego wsparcia dla 
matek i ojców we wszystkich obszarach 
oraz podjęcia działań na rzecz ochrony 
tzw. europejskiego modelu społecznego;

Or. pt

Poprawka 118
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zdecydowanie stwierdza, że Unia musi 
stawić czoła wyzwaniu demograficznemu; 
zwraca uwagę, że mniejsza liczba osób 
pracujących w połączeniu z większym 
procentem emerytów będzie wywierać 
dodatkową presję na jej system opieki 
społecznej i konkurencyjność gospodarczą;

5. zdecydowanie stwierdza, że państwa 
członkowskie muszą stawić czoła 
wyzwaniu demograficznemu; zwraca 
uwagę, że mniejsza liczba osób 
pracujących w połączeniu z większym 
procentem emerytów będzie wywierać 
dodatkową presję na jej system opieki 
społecznej i konkurencyjność gospodarczą;

Or. en
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Poprawka 119
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zdecydowanie stwierdza, że Unia musi 
stawić czoła wyzwaniu demograficznemu; 
zwraca uwagę, że mniejsza liczba osób 
pracujących w połączeniu z większym 
procentem emerytów będzie wywierać 
dodatkową presję na jej system opieki 
społecznej i konkurencyjność gospodarczą;

5. zdecydowanie stwierdza, że Unia musi 
dysponować wystarczającymi zasobami, 
aby stawić czoła wyzwaniu 
demograficznemu; zwraca uwagę, że 
mniejsza liczba osób pracujących w 
połączeniu z większym procentem 
emerytów będzie wywierać dodatkową 
presję na jej system opieki społecznej i 
konkurencyjność gospodarczą;

Or. en

Poprawka 120
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zauważa, że problemy demograficzne 
związane z wiekiem są potęgowane przez 
migrację w UE powodowaną przez 
utrzymujące się dysproporcje społeczno-
ekonomiczne; jest przekonany, że Unia 
Europejska może w znacznym stopniu 
przyczynić się do ograniczenia tych 
dysproporcji;

Or. en

Poprawka 121
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout
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Projekt rezolucji
Ustęp 5b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Wyzwania społeczne
5b. utrzymuje, że ponad 165 milionów 
kobiet i mężczyzn w Europie żyje poniżej 
progu ubóstwa, że nierówności 
powodowane płcią, rasą, wiekiem, 
orientacją seksualną i niepełnosprawności 
wciąż są szeroko rozpowszechnione oraz 
że najbardziej narażone grupy społeczne 
w największym stopniu ucierpiały z 
powodu kryzysu, co wymaga podjęcia 
zdecydowanych działań ukierunkowanych 
na włączenie społeczne i sprawiedliwość 
społeczną;

Or. en

Poprawka 122
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 5c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Wyzwania społeczne
5c. utrzymuje, że ponad 100 milionów 
kobiet i mężczyzn w Europie żyje poniżej 
progu ubóstwa, że nierówności 
powodowane płcią, rasą, wiekiem, 
orientacją seksualną i 
niepełnosprawnością wciąż są szeroko 
rozpowszechnione oraz że najbardziej 
narażone grupy społeczne w największym 
stopniu ucierpiały z powodu kryzysu, co 
wymaga podjęcia zdecydowanych działań 
ukierunkowanych na włączenie społeczne 
i sprawiedliwość społeczną;

Or. en



AM\862964PL.doc 65/108 PE462.723v01-00

PL

Poprawka 123
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 5d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Wyzwania społeczne
5d. utrzymuje, że ponad 100 milionów 
kobiet i mężczyzn w Europie żyje poniżej 
progu ubóstwa, że nierówności 
powodowane płcią, rasą, wiekiem, 
orientacją seksualną i 
niepełnosprawnością wciąż są szeroko 
rozpowszechnione oraz że najbardziej 
narażone grupy społeczne w największym 
stopniu ucierpiały z powodu kryzysu, co 
wymaga podjęcia zdecydowanych działań 
ukierunkowanych na włączenie społeczne 
i sprawiedliwość społeczną;

Or. en

Poprawka 124
Jürgen Klute, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 5e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5e. uznaje, że zawarte w art. 19 TFUE 
postanowienia dotyczące równości 
przyczyniły się do zwiększenia wzrostu, 
mobilności i integracji Europejczyków 
poprzez zwiększanie dostępu do 
zatrudnienia, usług, mieszkań i edukacji;

Or. en
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Poprawka 125
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 5f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5f. zauważa jednak, że nierówności i 
dyskryminacja strukturalna wciąż są 
powszechne w UE, a kryzys gospodarczy 
jest postrzegany przez wiele państw 
członkowskich jako okazja do znacznego 
ograniczenia inwestycji w działania 
sprzyjające osiągnięciu równości lub 
nawet do ponownego rozważenia ich 
zobowiązań prawnych;

Or. en

Poprawka 126
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 5g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5g. ostrzega, że takie wycofywanie się z 
zobowiązań negatywnie wpłynie na 
odporność Unii i państw członkowskich 
borykających się ze skutkami trwającego 
kryzysu finansowego i gospodarczego oraz 
na ich zdolność do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 127
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 5h (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5h. zauważa, że można poradzić sobie z 
problemem mniejszej liczby osób 
pracujących w połączeniu z większym 
procentem emerytów, jeśli państwa 
członkowskie będą w stanie utrzymywać 
średni roczny wzrost wydajności pracy na 
poziomie 1,1–1,4%, jak w ubiegłych 
dziesięcioleciach; podkreśla, że dodatkowe 
rezerwy wydajności mogłyby zostać 
wykorzystane poprzez zwiększenie 
wydajności gospodarowania energią i 
zasobami (czterokrotnie do roku 2020/25 i 
dziesięciokrotnie do roku 2050); 
podkreśla, że taki ogólny wzrost 
wydajności może umożliwić tworzenie 
coraz większej wartości dodanej przy 
mniejszym nakładzie pracy oraz 
stworzenie solidnej podstawy dla 
sprawiedliwej dystrybucji dochodów 
pomiędzy osoby zawodowo aktywne i 
nieaktywne (emeryci, dzieci, uczniowie, 
studenci itp.), a także rozszerzyć koncepcję 
państwa opiekuńczego; podkreśla, że 
emerytury nie tylko generują koszty, lecz 
również zwiększają krajowy popyt; 
podkreśla, że rosnąca liczba emerytów 
wpływa na tworzenie coraz większej liczby 
nowych miejsc pracy w sektorze usług 
społecznych i ochrony zdrowia;

Or. en

Poprawka 128
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ostrzega, że wzrost liczby ludności z 6 
do 9 miliardów na świecie zwiększy 
ogólnoświatową konkurencję o zasoby 

6. ostrzega, że wzrost liczby ludności z 6 
do 9 miliardów na świecie dodatkowo 
zwiększy i tak już niezrównoważoną 
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naturalne i wywrze dodatkową presję na 
środowisko naturalne; zwraca uwagę, że do 
2050 r. zapotrzebowanie na żywność 
prawdopodobnie wzrośnie o 70 % oraz że 
nieefektywna gospodarka surowcami 
naraża obywateli na szkodliwe i kosztowne 
gwałtowne wahania cen, co zagraża 
bezpieczeństwu gospodarczemu i 
przyczynia się do zmiany klimatu;

ogólnoświatową konkurencję o zasoby 
naturalne i wywrze dodatkową presję 
zarówno na globalne, jak i lokalne 
środowisko naturalne; zwraca uwagę, że do 
2050 r. zapotrzebowanie na żywność 
prawdopodobnie wzrośnie o 70% oraz że 
niezrównoważone eksploatowanie i 
wykorzystanie surowców oraz 
niezrównoważona gospodarka surowcami 
naraża obywateli na szkodliwe 
współzawodnictwo między żywnością, 
ochroną przyrody i wytwarzaniem energii, 
a także na kosztowne gwałtowne wahania 
cen i spekulacje, co zagraża gospodarce i 
bezpieczeństwu żywnościowemu i 
dodatkowo przyczynia się do zmiany 
klimatu;

Or. en

Poprawka 129
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ostrzega, że wzrost liczby ludności z 6 
do 9 miliardów na świecie zwiększy 
ogólnoświatową konkurencję o zasoby 
naturalne i wywrze dodatkową presję na 
środowisko naturalne; zwraca uwagę, że do 
2050 r. zapotrzebowanie na żywność 
prawdopodobnie wzrośnie o 70 % oraz że 
nieefektywna gospodarka surowcami 
naraża obywateli na szkodliwe i kosztowne 
gwałtowne wahania cen, co zagraża 
bezpieczeństwu gospodarczemu i 
przyczynia się do zmiany klimatu;

6. wyraża zaniepokojenie w związku z tym, 
że wzrost liczby ludności z 6 do 9 
miliardów na świecie zwiększy 
ogólnoświatową konkurencję o zasoby 
naturalne i wywrze dodatkową presję na 
środowisko naturalne; zwraca uwagę, że do 
2050 r. zapotrzebowanie na żywność 
prawdopodobnie wzrośnie o 70 % oraz że 
nieefektywna gospodarka surowcami 
naraża obywateli na szkodliwe i kosztowne 
gwałtowne wahania cen, co zagraża 
bezpieczeństwu gospodarczemu i 
przyczynia się do zmiany klimatu; 
podkreśla w związku z tym potrzebę 
natychmiastowego podjęcia przez UE 
działań i pokierowania procesem przejścia 
na gospodarkę opartą na 
zrównoważonych zasobach;
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Or. en

Poprawka 130
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ostrzega, że wzrost liczby ludności z 6 
do 9 miliardów na świecie zwiększy 
ogólnoświatową konkurencję o zasoby 
naturalne i wywrze dodatkową presję na 
środowisko naturalne; zwraca uwagę, że do 
2050 r. zapotrzebowanie na żywność 
prawdopodobnie wzrośnie o 70 % oraz że 
nieefektywna gospodarka surowcami 
naraża obywateli na szkodliwe i kosztowne 
gwałtowne wahania cen, co zagraża 
bezpieczeństwu gospodarczemu i 
przyczynia się do zmiany klimatu;

6. ostrzega, że wzrost liczby ludności z 6 
do 9 miliardów na świecie zwiększy 
ogólnoświatową konkurencję o zasoby 
naturalne i wywrze dodatkową presję na 
środowisko naturalne; zwraca uwagę, że do 
2050 r. zapotrzebowanie na żywność 
prawdopodobnie wzrośnie o 70 % oraz że 
nieefektywna gospodarka surowcami 
naraża obywateli na szkodliwe i kosztowne 
gwałtowne wahania cen, może mieć 
poważne konsekwencje dla przemysłu w 
odniesieniu do możliwości biznesowych, 
np. w postaci ograniczeń w dostępie do 
surowców, co zagraża bezpieczeństwu
gospodarczemu i przyczynia się do zmiany 
klimatu;

Or. en

Poprawka 131
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ostrzega, że wzrost liczby ludności z 6 
do 9 miliardów na świecie zwiększy 
ogólnoświatową konkurencję o zasoby 
naturalne i wywrze dodatkową presję na 
środowisko naturalne; zwraca uwagę, że do 
2050 r. zapotrzebowanie na żywność 
prawdopodobnie wzrośnie o 70 % oraz że 
nieefektywna gospodarka surowcami 

6. ostrzega, że wzrost liczby ludności z 6 
do 9 miliardów na świecie zwiększy 
ogólnoświatową konkurencję o zasoby 
naturalne i wywrze dodatkową presję na 
środowisko naturalne oraz że będzie 
stanowić poważne zagrożenie dla jakości 
życia na Ziemi; zwraca uwagę, że do 2050 
r. zapotrzebowanie na żywność 
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naraża obywateli na szkodliwe i 
kosztowne gwałtowne wahania cen, co 
zagraża bezpieczeństwu gospodarczemu i 
przyczynia się do zmiany klimatu;

prawdopodobnie wzrośnie o 70% oraz że 
niewystarczający postęp w zwiększaniu 
stopnia recyklingu i nieefektywna 
gospodarka surowcami narażają obywateli 
na szkodliwe i kosztowne gwałtowne 
wahania cen, co zagraża bezpieczeństwu 
gospodarczemu i przyczynia się do zmiany 
klimatu;

Or. en

Poprawka 132
Ville Itälä

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ostrzega, że wzrost liczby ludności z 6 
do 9 miliardów na świecie zwiększy 
ogólnoświatową konkurencję o zasoby 
naturalne i wywrze dodatkową presję na 
środowisko naturalne; zwraca uwagę, że do 
2050 r. zapotrzebowanie na żywność 
prawdopodobnie wzrośnie o 70 % oraz że 
nieefektywna gospodarka surowcami 
naraża obywateli na szkodliwe i 
kosztowne gwałtowne wahania cen, co 
zagraża bezpieczeństwu gospodarczemu i 
przyczynia się do zmiany klimatu;

6. ostrzega, że wzrost liczby ludności z 6 
do 9 miliardów na świecie zwiększy 
ogólnoświatową konkurencję o zasoby 
naturalne i wywrze dodatkową presję na 
środowisko naturalne; zwraca uwagę, że do 
2050 r. zapotrzebowanie na żywność 
prawdopodobnie wzrośnie o 70% oraz że 
nieefektywna gospodarka surowcami i 
nieefektywne zarządzanie rynkami 
towarowymi narażają obywateli na 
szkodliwe i kosztowne gwałtowne wahania 
cen, co zagraża bezpieczeństwu 
gospodarczemu i przyczynia się do zmiany 
klimatu;

Or. en

Poprawka 133
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. ostrzega, że wzrost liczby ludności z 6 
do 9 miliardów na świecie zwiększy 
ogólnoświatową konkurencję o zasoby 
naturalne i wywrze dodatkową presję na 
środowisko naturalne; zwraca uwagę, że do 
2050 r. zapotrzebowanie na żywność 
prawdopodobnie wzrośnie o 70 % oraz że 
nieefektywna gospodarka surowcami 
naraża obywateli na szkodliwe i 
kosztowne gwałtowne wahania cen, co 
zagraża bezpieczeństwu gospodarczemu i 
przyczynia się do zmiany klimatu;

6. ostrzega, że wzrost liczby ludności z 6 
do 9 miliardów na świecie zwiększy 
ogólnoświatową konkurencję o zasoby 
naturalne i wywrze dodatkową presję na 
środowisko naturalne; zwraca uwagę, że do 
2050 r. zapotrzebowanie na żywność 
prawdopodobnie wzrośnie o 70% oraz że 
nieefektywna gospodarka surowcami i 
nieefektywne zarządzanie rynkami 
towarowymi narażają obywateli na 
szkodliwe i kosztowne gwałtowne wahania 
cen, co zagraża bezpieczeństwu 
gospodarczemu i przyczynia się do zmiany 
klimatu;

Or. en

Poprawka 134
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę na coraz większe 
ogólnoświatowe zużycie energii oraz na 
pewny wzrost uzależnienia od importu 
energii – do 2050 r. Unia będzie 
importować prawie dwie trzecie potrzebnej 
jej energii; ostrzega, że takie problemy jak 
wahania cen i niepewność zaopatrzenia 
zostaną spotęgowane przez niestabilność 
polityczną w krajach bogatych w zasoby 
energetyczne;

7. zwraca uwagę na coraz większe 
ogólnoświatowe zużycie energii oraz na 
pewny wzrost uzależnienia od importu 
energii – do 2050 r. Unia będzie 
importować prawie dwie trzecie potrzebnej 
jej energii, jeśli UE i państwa 
członkowskie nie zwiększą wysiłków na 
rzecz stworzenia swoich własnych źródeł 
energii i wykorzystania ich potencjału w 
zakresie efektywności energetycznej przy 
pełnym uwzględnieniu zobowiązań UE 
dotyczących energii i klimatu, a także 
aspektów bezpieczeństwa, które muszą 
zostać ponownie przeanalizowane w 
odniesieniu do elektrowni jądrowych w 
związku z wypadkiem jądrowym w 
Japonii; ostrzega, że takie problemy jak 
wahania cen i niepewność zaopatrzenia 
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zostaną spotęgowane przez niestabilność 
polityczną w krajach bogatych w zasoby 
energetyczne;

Or. en

Poprawka 135
Herbert Reul, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę na coraz większe 
ogólnoświatowe zużycie energii oraz na 
pewny wzrost uzależnienia od importu 
energii – do 2050 r. Unia będzie 
importować prawie dwie trzecie potrzebnej 
jej energii; ostrzega, że takie problemy jak 
wahania cen i niepewność zaopatrzenia 
zostaną spotęgowane przez niestabilność 
polityczną w krajach bogatych w zasoby 
energetyczne;

7. zwraca uwagę na coraz większe 
ogólnoświatowe zużycie energii oraz na 
pewny wzrost uzależnienia od importu 
energii – do 2050 r. Unia będzie 
importować prawie dwie trzecie potrzebnej 
jej energii, chyba że państwa członkowskie 
wprowadzą obowiązkowe krajowe i 
lokalne programy na rzecz zwiększania 
efektywności energetycznej i w ten sposób 
zmniejszą zapotrzebowanie na energię; 
ostrzega, że takie problemy jak wahania 
cen i niepewność zaopatrzenia mogą zostać
spotęgowane przez niestabilność 
polityczną w krajach bogatych w zasoby 
energetyczne; stanowczo wzywa zatem UE 
do zdywersyfikowania jej dróg dostaw i 
partnerów handlowych; w związku z tym 
ostrzega również UE przed 
podejmowaniem środków 
protekcjonistycznych;

Or. de

Poprawka 136
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę na coraz większe 
ogólnoświatowe zużycie energii oraz na 
pewny wzrost uzależnienia od importu 
energii – do 2050 r. Unia będzie 
importować prawie dwie trzecie potrzebnej 
jej energii; ostrzega, że takie problemy jak 
wahania cen i niepewność zaopatrzenia 
zostaną spotęgowane przez niestabilność 
polityczną w krajach bogatych w zasoby 
energetyczne;

7. zwraca uwagę na coraz większe 
ogólnoświatowe zużycie energii oraz na 
pewny wzrost uzależnienia od importu 
energii – do 2050 r. Unia będzie 
importować prawie dwie trzecie potrzebnej 
jej energii, jeśli UE i państwa 
członkowskie nie zwiększą swoich 
wysiłków na rzecz stworzenia swoich 
własnych źródeł energii i wykorzystania 
ich potencjału w zakresie efektywności 
energetycznej; ostrzega, że takie problemy 
jak wahania cen i niepewność zaopatrzenia 
zostaną spotęgowane przez niestabilność 
polityczną w krajach bogatych w zasoby 
energetyczne;

Or. en

Poprawka 137
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę na coraz większe 
ogólnoświatowe zużycie energii oraz na 
pewny wzrost uzależnienia od importu 
energii – do 2050 r. Unia będzie 
importować prawie dwie trzecie potrzebnej 
jej energii; ostrzega, że takie problemy jak 
wahania cen i niepewność zaopatrzenia 
zostaną spotęgowane przez niestabilność 
polityczną w krajach bogatych w zasoby 
energetyczne;

7. zwraca uwagę na coraz większe 
ogólnoświatowe zużycie energii oraz na 
potrzebę znacznego zmniejszenia zużycia 
energii w Europie w celu ograniczenia 
uzależnienia od importu energii; ostrzega, 
że takie problemy jak wahania cen i 
niepewność zaopatrzenia zostaną 
spotęgowane przez niestabilność 
polityczną w krajach bogatych w zasoby 
energetyczne;

Or. en

Poprawka 138
Bas Eickhout
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę na coraz większe 
ogólnoświatowe zużycie energii oraz na 
pewny wzrost uzależnienia od importu 
energii – do 2050 r. Unia będzie 
importować prawie dwie trzecie potrzebnej 
jej energii; ostrzega, że takie problemy jak 
wahania cen i niepewność zaopatrzenia 
zostaną spotęgowane przez niestabilność 
polityczną w krajach bogatych w zasoby 
energetyczne;

7. zwraca uwagę na coraz większe 
ogólnoświatowe zużycie energii oraz na 
pewny wzrost uzależnienia od importu 
energii – do 2050 r. Unia będzie 
importować prawie dwie trzecie potrzebnej 
jej energii, jeśli obecne strategie polityczne 
dotyczące energii nie zostaną odpowiednio 
zmienione; ostrzega, że takie problemy jak 
wahania cen i niepewność zaopatrzenia 
zostaną spotęgowane przez niestabilność 
polityczną w krajach bogatych w zasoby 
energetyczne;

Or. en

Poprawka 139
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. odnotowuje, że w opublikowanym 
przez Komisję planie działania 
prowadzącym do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r. szacuje się, że UE – jeśli 
zastosuje się do wytycznych określonych w 
tym planie działania – zmniejszy średnie 
koszty paliwa o 175–320 mld euro 
rocznie; uważa to za ważny argument 
przemawiający za zwiększeniem unijnego 
celu dotyczącego ograniczenia skutków 
zmiany klimatu;

Or. en
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Poprawka 140
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 7b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. opowiada się za koncepcją, zgodnie z 
którą wszystkie fundusze pochodzące z UE 
razem wzięte powinny prowadzić do 
poprawy ogólnego stanu europejskiego 
środowiska naturalnego, a zatem do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w stopniu, który będzie przynajmniej 
zgodny z celami określonymi w 
obowiązującym prawodawstwie UE; 
proponuje w związku z tym, aby 
analizowano zagregowane dane dotyczące 
pozytywnych i negatywnych skutków, 
jakie sposoby wydawania funduszy 
pochodzących z UE mają dla klimatu i 
środowiska naturalnego;

Or. en

Poprawka 141
Luis de Grandes Pascual

Projekt rezolucji
Ustęp 7c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Transeuropejskie sieci infrastrukturalne

7c. podkreśla, że transeuropejskie sieci 
infrastrukturalne mają podstawowe 
znaczenie dla tego, aby zagwarantować 
właściwe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, oraz że rozwój 
infrastrukturalnych sieci transportowych, 
energetycznych i telekomunikacyjnych ma 
podstawowe znaczenie dla spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a 
w związku z tym dla konkurencyjności 
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Europy; podkreśla, że przedsięwzięcia 
infrastrukturalne tworzą wartość dodaną i 
pomagają osiągać cele zgodne ze strategią 
„Europa 2020”; podkreśla ponadto, że 
konieczne jest podjęcie dodatkowych 
wysiłków w celu zagwarantowania 
połączeń transgranicznych, 
wyeliminowania „wąskich gardeł” oraz 
pobudzenia interoperacyjności i 
intermodalności w ramach infrastruktury 
transportowej; wzywa w związku z tym do 
przydzielenia w przyszłych WRF 
odpowiednich zasobów budżetowych 
sieciom transeuropejskim;

Or. es

Poprawka 142
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża pogląd, że globalizacja 
zwiększyła poczucie zagrożenia, ponieważ 
zlikwidowała granice między 
wewnętrznymi a zewnętrznymi formami 
bezpieczeństwa; jest przekonany, że w 
związku z tym próby sprostania 
wyzwaniom XXI w. w zakresie 
bezpieczeństwa, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu wolności osobistych, 
wymagają działań globalnych i 
przewidujących, które może zapewnić 
jedynie podmiot o takiej wielkości jak 
Unia;

8. wyraża pogląd, że globalizacja 
zwiększyła poczucie zagrożenia, ponieważ 
zlikwidowała granice między 
wewnętrznymi a zewnętrznymi formami 
bezpieczeństwa; jest przekonany, że w 
związku z tym próby sprostania 
wyzwaniom XXI w. w zakresie 
bezpieczeństwa, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu wolności osobistych, 
wymagają działań globalnych i 
przewidujących;

Or. en

Poprawka 143
Marta Andreasen
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża pogląd, że globalizacja 
zwiększyła poczucie zagrożenia, ponieważ 
zlikwidowała granice między 
wewnętrznymi a zewnętrznymi formami 
bezpieczeństwa; jest przekonany, że w 
związku z tym próby sprostania 
wyzwaniom XXI w. w zakresie 
bezpieczeństwa, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu wolności osobistych, 
wymagają działań globalnych i 
przewidujących, które może zapewnić 
jedynie podmiot o takiej wielkości jak 
Unia;

8. wyraża pogląd, że globalizacja 
zwiększyła poczucie zagrożenia, ponieważ 
zlikwidowała granice między 
wewnętrznymi a zewnętrznymi formami 
bezpieczeństwa; jest przekonany, że w 
związku z tym próby sprostania 
wyzwaniom XXI w. w zakresie 
bezpieczeństwa, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu wolności osobistych, 
wymagają lepszego zrozumienia tych 
problemów na szczeblu państw 
członkowskich i nie mogą być 
podejmowane na szczeblu Unii, biorąc 
pod uwagę to, że Unia wcześniej nie 
przewidziała istnienia tych zagrożeń;

Or. en

Poprawka 144
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża pogląd, że globalizacja 
zwiększyła poczucie zagrożenia, ponieważ 
zlikwidowała granice między 
wewnętrznymi a zewnętrznymi formami 
bezpieczeństwa; jest przekonany, że w 
związku z tym próby sprostania 
wyzwaniom XXI w. w zakresie 
bezpieczeństwa, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu wolności osobistych, 
wymagają działań globalnych i 
przewidujących, które może zapewnić 
jedynie podmiot o takiej wielkości jak
Unia;

8. wyraża pogląd, że globalizacja 
zwiększyła poczucie zagrożenia, ponieważ 
zlikwidowała granice między 
wewnętrznymi a zewnętrznymi formami 
bezpieczeństwa; jest przekonany, że w 
związku z tym próby sprostania 
wyzwaniom XXI w. w zakresie 
bezpieczeństwa, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu wolności osobistych, 
wymagają działań globalnych i 
przewidujących, które może zapewnić 
jedynie podmiot o takiej wielkości jak 
Unia; jest przekonany, że zewnętrzny 
wymiar bezpieczeństwa UE jest ściśle 
powiązany z demokracją, zasadą państwa 
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prawa i dobrym sprawowaniem rządów w 
państwach trzecich oraz że UE jest w 
szczególny sposób odpowiedzialna za 
przyczynienie się do tego;

Or. en

Poprawka 145
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża pogląd, że globalizacja 
zwiększyła poczucie zagrożenia, ponieważ 
zlikwidowała granice między 
wewnętrznymi a zewnętrznymi formami 
bezpieczeństwa; jest przekonany, że w 
związku z tym próby sprostania 
wyzwaniom XXI w. w zakresie 
bezpieczeństwa, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu wolności osobistych, 
wymagają działań globalnych i 
przewidujących, które może zapewnić 
jedynie podmiot o takiej wielkości jak 
Unia;

8. wyraża pogląd, że globalizacja 
zwiększyła poczucie zagrożenia; jest 
przekonany, że w związku z tym próby 
sprostania wyzwaniom XXI w. w zakresie 
bezpieczeństwa, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu praw podstawowych i 
wolności osobistych, wymagają działań 
globalnych i przewidujących, które może 
zapewnić jedynie podmiot o takiej 
wielkości jak Unia;

Or. en

Poprawka 146
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża pogląd, że globalizacja 
zwiększyła poczucie zagrożenia, ponieważ 
zlikwidowała granice między 
wewnętrznymi a zewnętrznymi formami 
bezpieczeństwa; jest przekonany, że w 

8. wyraża pogląd, że globalizacja 
zwiększyła poczucie zagrożenia, ponieważ 
zlikwidowała granice między 
wewnętrznymi a zewnętrznymi formami 
wolności, sprawiedliwości i 
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związku z tym próby sprostania 
wyzwaniom XXI w. w zakresie 
bezpieczeństwa, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu wolności osobistych, 
wymagają działań globalnych i 
przewidujących, które może zapewnić 
jedynie podmiot o takiej wielkości jak 
Unia;

bezpieczeństwa; jest przekonany, że w 
związku z tym próby sprostania 
wyzwaniom XXI w. w zakresie
bezpieczeństwa, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu praw podstawowych i 
wolności, wymagają działań globalnych i 
przewidujących, które może zapewnić 
jedynie podmiot o takiej wielkości jak 
Unia;

Or. en

Poprawka 147
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża pogląd, że globalizacja 
zwiększyła poczucie zagrożenia, ponieważ 
zlikwidowała granice między 
wewnętrznymi a zewnętrznymi formami 
bezpieczeństwa; jest przekonany, że w 
związku z tym próby sprostania 
wyzwaniom XXI w. w zakresie 
bezpieczeństwa, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu wolności osobistych, 
wymagają działań globalnych i 
przewidujących, które może zapewnić 
jedynie podmiot o takiej wielkości jak 
Unia;

8. wyraża pogląd, że globalizacja 
zwiększyła poczucie zagrożenia, ponieważ 
zlikwidowała granice między 
wewnętrznymi a zewnętrznymi formami 
bezpieczeństwa; jest przekonany, że w 
związku z tym próby sprostania 
wyzwaniom XXI w. w zakresie 
bezpieczeństwa, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu przestrzegania praw 
człowieka i wolności osobistych, 
wymagają działań globalnych i 
przewidujących, które może zapewnić 
jedynie podmiot o takiej wielkości jak 
Unia;

Or. en

Poprawka 148
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża pogląd, że globalizacja 
zwiększyła poczucie zagrożenia, ponieważ 
zlikwidowała granice między 
wewnętrznymi a zewnętrznymi formami 
bezpieczeństwa; jest przekonany, że w 
związku z tym próby sprostania 
wyzwaniom XXI w. w zakresie 
bezpieczeństwa, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu wolności osobistych, 
wymagają działań globalnych i 
przewidujących, które może zapewnić 
jedynie podmiot o takiej wielkości jak 
Unia;

8. wyraża pogląd, że globalizacja 
zwiększyła poczucie zagrożenia, ponieważ 
zlikwidowała granice między 
wewnętrznymi a zewnętrznymi formami 
bezpieczeństwa; jest przekonany, że w 
związku z tym próby sprostania 
wyzwaniom XXI w. w zakresie 
bezpieczeństwa, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu przestrzegania praw 
człowieka i wolności osobistych, 
wymagają działań globalnych i 
przewidujących, które może zapewnić 
jedynie podmiot o takiej wielkości jak 
Unia;

Or. en

Poprawka 149
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża pogląd, że globalizacja 
zwiększyła poczucie zagrożenia, ponieważ 
zlikwidowała granice między 
wewnętrznymi a zewnętrznymi formami 
bezpieczeństwa; jest przekonany, że w 
związku z tym próby sprostania 
wyzwaniom XXI w. w zakresie 
bezpieczeństwa, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu wolności osobistych, 
wymagają działań globalnych i 
przewidujących, które może zapewnić 
jedynie podmiot o takiej wielkości jak 
Unia;

8. wyraża pogląd, że globalizacja 
zwiększyła poczucie zagrożenia, ponieważ 
zlikwidowała granice między 
wewnętrznymi a zewnętrznymi formami 
bezpieczeństwa; jest przekonany, że w 
związku z tym próby sprostania 
wyzwaniom XXI w. w zakresie 
bezpieczeństwa, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu wolności osobistych, 
wymagają działań globalnych i 
przewidujących oraz podjęcia działań 
przez Unię i jej państwa członkowskie;

Or. en
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Poprawka 150
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. jest zdania, że poszanowanie praw 
człowieka i wolności wynikające z 
przystąpienia UE do europejskiej 
Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności mogłoby również 
zostać wzmocnione przez określenie 
priorytetów politycznych w następnych 
WRF;

Or. en

Poprawka 151
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest przekonany, że Unia, jako potęga 
polityczna, gospodarcza i handlowa, musi 
odgrywać swoją pełną rolę na arenie 
międzynarodowej; przypomina, że Traktat 
z Lizbony zapewnia nowe narzędzia 
umożliwiające lepsze naświetlanie 
interesów europejskich na tej arenie; 
podkreśla, że Unia będzie wnosić 
dodatkową wartość na arenie światowej i 
wpływać na ogólnoświatowe decyzje 
polityczne, wyłącznie jeśli będzie działać 
zbiorowo; domaga się, aby silniejszej 
reprezentacji zewnętrznej z konieczności 
towarzyszyła silniejsza koordynacja 
wewnętrzna;

skreślony

Or. en
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Poprawka 152
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest przekonany, że Unia, jako potęga 
polityczna, gospodarcza i handlowa, musi 
odgrywać swoją pełną rolę na arenie 
międzynarodowej; przypomina, że Traktat 
z Lizbony zapewnia nowe narzędzia 
umożliwiające lepsze naświetlanie 
interesów europejskich na tej arenie; 
podkreśla, że Unia będzie wnosić 
dodatkową wartość na arenie światowej i 
wpływać na ogólnoświatowe decyzje 
polityczne, wyłącznie jeśli będzie działać 
zbiorowo; domaga się, aby silniejszej 
reprezentacji zewnętrznej z konieczności 
towarzyszyła silniejsza koordynacja 
wewnętrzna;

9. jest przekonany, że Unia, jako potęga 
polityczna, gospodarcza i handlowa, musi 
odgrywać swoją pełną rolę na arenie 
międzynarodowej; przypomina, że Traktat 
z Lizbony zapewnia nowe narzędzia 
umożliwiające lepsze naświetlanie 
interesów europejskich na tej arenie; 
podkreśla, że Unia będzie wnosić 
dodatkową wartość na arenie światowej i 
wpływać na ogólnoświatowe decyzje 
polityczne, wyłącznie jeśli będzie działać 
zbiorowo; 

Or. pt

Poprawka 153
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest przekonany, że Unia, jako potęga 
polityczna, gospodarcza i handlowa, musi 
odgrywać swoją pełną rolę na arenie 
międzynarodowej; przypomina, że Traktat 
z Lizbony zapewnia nowe narzędzia 
umożliwiające lepsze naświetlanie 
interesów europejskich na tej arenie; 
podkreśla, że Unia będzie wnosić 
dodatkową wartość na arenie światowej i 
wpływać na ogólnoświatowe decyzje 
polityczne, wyłącznie jeśli będzie działać 
zbiorowo; domaga się, aby silniejszej 

9. jest przekonany, że Unia, jako potęga 
polityczna, gospodarcza i handlowa, ma 
swoje międzynarodowe zobowiązania i 
musi w związku z tym odgrywać swoją 
pełną rolę na arenie międzynarodowej; 
przypomina, że Traktat z Lizbony 
zapewnia nowe narzędzia umożliwiające 
lepsze naświetlanie interesów europejskich
na tej arenie; podkreśla, że Unia będzie 
wnosić dodatkową wartość na arenie 
światowej i wpływać na ogólnoświatowe 
decyzje polityczne, wyłącznie jeśli będzie 
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reprezentacji zewnętrznej z konieczności 
towarzyszyła silniejsza koordynacja 
wewnętrzna;

działać zbiorowo; domaga się, aby 
silniejszej reprezentacji zewnętrznej z 
konieczności towarzyszyła silniejsza 
koordynacja wewnętrzna;

Or. en

Poprawka 154
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest przekonany, że Unia, jako potęga 
polityczna, gospodarcza i handlowa, musi 
odgrywać swoją pełną rolę na arenie 
międzynarodowej; przypomina, że Traktat 
z Lizbony zapewnia nowe narzędzia 
umożliwiające lepsze naświetlanie 
interesów europejskich na tej arenie; 
podkreśla, że Unia będzie wnosić 
dodatkową wartość na arenie światowej i 
wpływać na ogólnoświatowe decyzje 
polityczne, wyłącznie jeśli będzie działać 
zbiorowo; domaga się, aby silniejszej 
reprezentacji zewnętrznej z konieczności 
towarzyszyła silniejsza koordynacja 
wewnętrzna;

9. jest przekonany, że Unia, jako potęga 
polityczna, gospodarcza i handlowa, musi 
odgrywać swoją pełną rolę na arenie 
międzynarodowej; przypomina, że Traktat 
z Lizbony zapewnia nowe narzędzia 
umożliwiające lepsze naświetlanie 
interesów europejskich na tej arenie; 
podkreśla, że Unia będzie wnosić 
dodatkową wartość na arenie światowej i 
wpływać na ogólnoświatowe decyzje 
polityczne, wyłącznie jeśli będzie działać 
zbiorowo i zgodnie z zasadami 
określonymi w karcie praw 
podstawowych, które teraz mają 
zastosowanie do wszystkich zewnętrznych 
strategii politycznych Unii; domaga się, 
aby silniejszej reprezentacji zewnętrznej z 
konieczności towarzyszyła silniejsza 
koordynacja wewnętrzna; przypomina, że 
poszczególne instrumenty finansowe UE 
muszą być zgodne z zasadą spójności 
polityki na rzecz rozwoju, aby osiągnąć 
ogólny cel eliminacji ubóstwa i głodu w 
UE i poza nią;

Or. en

Poprawka 155
Konrad Szymański
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest przekonany, że Unia, jako potęga 
polityczna, gospodarcza i handlowa, musi 
odgrywać swoją pełną rolę na arenie 
międzynarodowej; przypomina, że Traktat 
z Lizbony zapewnia nowe narzędzia 
umożliwiające lepsze naświetlanie 
interesów europejskich na tej arenie; 
podkreśla, że Unia będzie wnosić 
dodatkową wartość na arenie światowej i 
wpływać na ogólnoświatowe decyzje 
polityczne, wyłącznie jeśli będzie działać 
zbiorowo; domaga się, aby silniejszej 
reprezentacji zewnętrznej z konieczności 
towarzyszyła silniejsza koordynacja 
wewnętrzna;

9. jest przekonany, że Unia, jako potęga 
polityczna, gospodarcza i handlowa, musi 
odgrywać swoją pełną rolę na arenie 
międzynarodowej; przypomina, że Traktat 
z Lizbony zapewnia nowe narzędzia 
umożliwiające lepsze naświetlanie 
interesów europejskich na tej arenie; 
podkreśla, że Unia będzie wnosić 
dodatkową wartość na arenie światowej i 
wpływać na ogólnoświatowe decyzje 
polityczne, wyłącznie jeśli będzie działać 
zbiorowo; domaga się, aby reprezentacja 
zewnętrzna realizowała wspólne 
europejskie cele;

Or. en

Poprawka 156
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest przekonany, że Unia, jako potęga 
polityczna, gospodarcza i handlowa, musi 
odgrywać swoją pełną rolę na arenie 
międzynarodowej; przypomina, że Traktat 
z Lizbony zapewnia nowe narzędzia 
umożliwiające lepsze naświetlanie 
interesów europejskich na tej arenie; 
podkreśla, że Unia będzie wnosić 
dodatkową wartość na arenie światowej i 
wpływać na ogólnoświatowe decyzje 
polityczne, wyłącznie jeśli będzie działać 
zbiorowo; domaga się, aby silniejszej 
reprezentacji zewnętrznej z konieczności 
towarzyszyła silniejsza koordynacja 
wewnętrzna;

9. jest przekonany, że Unia, jako potęga 
polityczna, gospodarcza i handlowa, musi 
odgrywać swoją pełną rolę na arenie 
międzynarodowej; przypomina, że Traktat 
z Lizbony zapewnia nowe narzędzia 
umożliwiające lepsze naświetlanie 
interesów europejskich na tej arenie; 
podkreśla, że Unia będzie wnosić 
dodatkową wartość na arenie światowej i 
wpływać na ogólnoświatowe decyzje 
polityczne, wyłącznie jeśli będzie działać 
zbiorowo i w sposób spójny; domaga się, 
aby silniejszej reprezentacji zewnętrznej z 
konieczności towarzyszyła silniejsza 
koordynacja wewnętrzna;
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Or. en

Poprawka 157
Thijs Berman

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest przekonany, że Unia, jako potęga 
polityczna, gospodarcza i handlowa, musi 
odgrywać swoją pełną rolę na arenie 
międzynarodowej; przypomina, że Traktat 
z Lizbony zapewnia nowe narzędzia 
umożliwiające lepsze naświetlanie 
interesów europejskich na tej arenie; 
podkreśla, że Unia będzie wnosić 
dodatkową wartość na arenie światowej i 
wpływać na ogólnoświatowe decyzje 
polityczne, wyłącznie jeśli będzie działać 
zbiorowo; domaga się, aby silniejszej 
reprezentacji zewnętrznej z konieczności 
towarzyszyła silniejsza koordynacja 
wewnętrzna;

9. jest przekonany, że Unia, jako potęga 
polityczna, gospodarcza i handlowa, musi 
odgrywać swoją pełną rolę na arenie 
międzynarodowej; przypomina, że Traktat 
z Lizbony zapewnia nowe narzędzia 
umożliwiające lepsze naświetlanie 
interesów i wartości europejskich na tej 
arenie; podkreśla, że Unia będzie wnosić 
dodatkową wartość na arenie światowej i 
wpływać na ogólnoświatowe decyzje 
polityczne, wyłącznie jeśli będzie działać 
zbiorowo; domaga się, aby silniejszej 
reprezentacji zewnętrznej z konieczności 
towarzyszyła silniejsza koordynacja 
wewnętrzna;

Or. en

Poprawka 158
Giovanni La Via, Mario Mauro

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uważa, że w kontekście głębokiego 
kryzysu, który dotknął kilka państw w 
regionie Morza Śródziemnego, konieczne 
jest stworzenie skutecznego europejskiego 
planu mającego na celu zapewnienie 
wzrostu, rozwoju gospodarczego i 
demokratycznego tych państw oraz 
stabilizację całego regionu Morza 
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Śródziemnego;

Or. en

Poprawka 159
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 9b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Niekompletny jednolity rynek
9b. zauważa, że wciąż istnieje wiele 
przeszkód dla swobodnego przepływu 
towarów, usług, kapitału i osób w ramach 
jednolitego rynku, takich jak przeszkody 
regulacyjne, brak infrastruktury fizycznej 
i prawnej, brak dialogu między systemami 
administracyjnymi i niewystarczające 
prawodawstwo dotyczące jednolitego 
rynku dla nowych sektorów gospodarki, 
takich jak handel elektroniczny i usługi 
innowacyjne;

Or. en

Poprawka 160
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 9c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9c. podkreśla, że konieczne jest ponowne 
ambitne zainicjowanie idei jednolitego 
rynku, biorąc pod uwagę utrzymującą się 
fragmentację rynku, coraz mniejsze 
polityczne i społeczne poparcie dla 
integracji rynku oraz odwrócenie uwagi 
politycznej od zagadnienia jednolitego 
rynku w ostatnim dziesięcioleciu;
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Or. en

Poprawka 161
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest przekonany, że zwiększenie 
poczucia społecznej odpowiedzialności za 
Unię winno stać się motywacją do 
zbiorowego działania; uważa, że „dobre 
rządy” są zdecydowanie najpotężniejszym 
środkiem, którym dysponuje Unia, aby 
zapewnić nieprzerwane zaangażowanie 
obywateli i ich poczucie obowiązku;

10. nie jest przekonany, że zwiększenie 
poczucia społecznej odpowiedzialności za 
Unię powinno stać się motywacją do 
zbiorowego działania; uważa, że „dobre 
rządy” byłyby podstawowym środkiem, 
którym dysponuje Unia, aby zapewnić 
zaangażowanie obywateli i ich poczucie 
obowiązku; zauważa w tym względzie, że 
UE jest daleka od spełnienia minimalnych 
standardów;

Or. en

Poprawka 162
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest przekonany, że zwiększenie 
poczucia społecznej odpowiedzialności za 
Unię winno stać się motywacją do 
zbiorowego działania; uważa, że „dobre 
rządy” są zdecydowanie najpotężniejszym 
środkiem, którym dysponuje Unia, aby 
zapewnić nieprzerwane zaangażowanie 
obywateli i ich poczucie obowiązku;

10. jest przekonany, że zwiększenie 
społecznego zaufania do Unii winno stać 
się motywacją dla polityki; uważa, że 
„dobre rządy” są zdecydowanie 
najpotężniejszym środkiem, którym 
dysponuje Unia, aby zapewnić 
nieprzerwane zaangażowanie obywateli i 
ich poczucie obowiązku;

Or. en
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Poprawka 163
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest przekonany, że zwiększenie 
poczucia społecznej odpowiedzialności za 
Unię winno stać się motywacją do 
zbiorowego działania; uważa, że „dobre 
rządy” są zdecydowanie najpotężniejszym 
środkiem, którym dysponuje Unia, aby 
zapewnić nieprzerwane zaangażowanie 
obywateli i ich poczucie obowiązku;

10. jest przekonany, że zwiększenie 
poczucia społecznej odpowiedzialności za 
Unię winno stać się motywacją do 
zbiorowego działania; uważa, że „dobre 
rządy”, demokracja i dialog społeczny są 
zdecydowanie najpotężniejszym środkiem, 
którym dysponuje Unia, aby zapewnić 
nieprzerwane zaangażowanie obywateli i 
ich poczucie obowiązku;

Or. en

Poprawka 164
Miguel Portas, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. jest przekonany, że zwiększenie 
poczucia społecznej odpowiedzialności za 
Unię winno stać się motywacją do 
zbiorowego działania; uważa, że 
zapewnienie regulacji gospodarczych
wspierających pełne zatrudnienie jest 
zdecydowanie najpotężniejszym środkiem, 
którym dysponuje Unia, aby zapewnić 
nieprzerwane zaangażowanie obywateli i 
ich poczucie obowiązku;

Or. pt

Poprawka 165
James Elles
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Projekt rezolucji
Ustęp 10b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Wizja przyszłości
10b. zauważa, że globalny kontekst 
europejskiego kształtowania polityki 
gwałtownie się zmienia, zwłaszcza w 
kontekście niesłabnącego wzrostu siły i 
wpływów Azji; uznaje coraz większą 
potrzebę tego, aby Unia Europejska w 
sposób strategiczny przeanalizowała 
najważniejsze wyzwania, jakie przed nią 
stoją, oraz ich powiązany charakter; 
popiera koncepcję stworzenia wydajnego 
międzyinstytucjonalnego systemu 
oceniania – w interesie Europy –
długoterminowych tendencji w systemie 
globalnym; domaga się, aby projekt 
pilotażowy 25.01.09 w budżecie na 2010 r.
na rzecz stworzenia europejskiego 
systemu analizowania strategii i polityki 
(ESPAS) został ukończony zgodnie z 
planem do roku 2012; zwraca się do 
odnośnych instytucji o znalezienie 
praktycznego sposobu współpracy na 
rzecz stworzenia odpowiedniego systemu 
międzyinstytucjonalnego;

Or. en

Poprawka 166
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wydatki UE, dzięki 
gromadzeniu wspólnych zasobów i 
ekonomii skali, mogą tworzyć europejską 
wartość dodaną, przyczyniając się tym 
samym do bardziej skutecznego osiągania 
uzgodnionych celów politycznych i 

11. zauważa, że wydatki UE nie dały 
żadnej wartości dodanej państwom 
członkowskim, ponieważ w przeszłości UE 
ignorowała rzeczywisty interes 
europejskich obywateli i nie można 
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obniżając wydatki krajowe; zakładać, że w przyszłości będzie inaczej;

Or. en

Poprawka 167
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wydatki UE, dzięki 
gromadzeniu wspólnych zasobów i 
ekonomii skali, mogą tworzyć europejską 
wartość dodaną, przyczyniając się tym 
samym do bardziej skutecznego osiągania 
uzgodnionych celów politycznych i 
obniżając wydatki krajowe;

11. podkreśla, że wydatki UE, dzięki 
gromadzeniu wspólnych zasobów i 
ekonomii skali, mogą tworzyć europejską 
wartość dodaną, przyczyniając się tym 
samym do bardziej skutecznego osiągania 
uzgodnionych celów politycznych i 
obniżając wydatki krajowe; podkreśla, że 
celem musi być stworzenie inteligentnego 
i nowoczesnego budżetu, w ramach 
którego priorytet będzie się dawać 
najważniejszym celom politycznym Unii, a 
zwłaszcza obszarom przyczyniającym się 
do wzrostu, a nie stworzenie dużego 
budżetu obejmującego wszystkie obszary;

Or. en

Poprawka 168
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu on behalf w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wydatki UE, dzięki 
gromadzeniu wspólnych zasobów i 
ekonomii skali, mogą tworzyć europejską 
wartość dodaną, przyczyniając się tym 
samym do bardziej skutecznego osiągania 
uzgodnionych celów politycznych i 
obniżając wydatki krajowe;

11. podkreśla, że wydatki UE, dzięki 
gromadzeniu wspólnych zasobów i 
ekonomii skali, mogą tworzyć europejską 
wartość dodaną, przyczyniając się tym 
samym do bardziej skutecznego osiągania 
uzgodnionych celów politycznych i 
obniżając wydatki krajowe; przypomina, że 
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budżet UE jest głównie budżetem 
inwestycyjnym, który jest w stanie 
zwiększać poziom inwestycji ze źródeł 
publicznych lub prywatnych;

Or. en

Poprawka 169
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wydatki UE, dzięki 
gromadzeniu wspólnych zasobów i 
ekonomii skali, mogą tworzyć europejską 
wartość dodaną, przyczyniając się tym 
samym do bardziej skutecznego osiągania 
uzgodnionych celów politycznych i 
obniżając wydatki krajowe;

11. podkreśla, że wydatki UE, dzięki 
gromadzeniu wspólnych zasobów, 
działaniu w charakterze katalizatora i 
ekonomii skali, pozytywnym skutkom 
transgranicznym i skutkom ubocznym 
mogą tworzyć europejską wartość dodaną, 
przyczyniając się tym samym do bardziej 
skutecznego lub szybszego osiągania 
uzgodnionych celów politycznych i 
obniżając wydatki krajowe;

Or. en

Poprawka 170
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias w imieniu 
grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wydatki UE, dzięki 
gromadzeniu wspólnych zasobów i 
ekonomii skali, mogą tworzyć europejską 
wartość dodaną, przyczyniając się tym 
samym do bardziej skutecznego osiągania 
uzgodnionych celów politycznych i 
obniżając wydatki krajowe;

11. podkreśla, że głównym celem 
wydatków budżetowych UE jest stworzenie 
europejskiej wartości dodanej dzięki 
gromadzeniu wspólnych zasobów i 
ekonomii skali, przyczyniając się tym 
samym do osiągania uzgodnionych 
wspólnych celów politycznych;
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Or. en

Poprawka 171
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wydatki UE, dzięki 
gromadzeniu wspólnych zasobów i
ekonomii skali, mogą tworzyć europejską 
wartość dodaną, przyczyniając się tym 
samym do bardziej skutecznego osiągania 
uzgodnionych celów politycznych i 
obniżając wydatki krajowe;

11. podkreśla, że wydatki UE, dzięki 
gromadzeniu wspólnych zasobów,
ekonomii skali i osiąganiu synergii, 
tworzą europejską wartość dodaną, 
przyczyniając się tym samym do bardziej 
skutecznego osiągania uzgodnionych 
celów politycznych i obniżając wydatki 
krajowe;

Or. en

Poprawka 172
Richard Ashworth

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. jest przekonany, że przykładami 
strategii politycznych o potencjalnie 
znacznej europejskiej wartości dodanej ex 
ante są m.in. projekty badawczo-
rozwojowe o dużej ekonomii skali lub 
wymagające masy krytycznej, projekty 
dotyczące infrastruktury fizycznej i 
cyfrowej, zwłaszcza sieci transeuropejskie, 
oraz związane ze zmianą klimatu i 
pomocą międzynarodową;

Or. en
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Poprawka 173
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Britta Reimers, Giommaria Uggias w imieniu grupy 
ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 11b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. przypomina, że zasadniczo należy 
unikać jakiegokolwiek powielania 
wydatków i nakładania się przydzielonych 
środków finansowych w różnych 
pozycjach budżetowych, że celem 
wydatków UE zawsze musi być tworzenie 
większej wartości dodanej niż łączna 
wartość dodana poszczególnych wydatków 
państw członkowskich oraz że istnieje 
wiele przypadków, kiedy wspólne 
rozwiązania UE są w stanie przynieść 
oszczędności budżetom krajowym; w tym 
względzie wskazuje następujące obszary, 
w których można ewentualnie osiągnąć 
większą synergię i ekonomie skali: 
Europejska Służba Działań 
Zewnętrznych, pomoc humanitarna, a 
konkretniej unijne siły szybkiego 
reagowania, gromadzenie zasobów 
obronnych, badania, rozwój i innowacje, 
duże przedsięwzięcia infrastrukturalne 
(zwłaszcza w obszarze energii i 
transportu) oraz nadzór nad rynkiem 
finansowym;

Or. en

Poprawka 174
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 11c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. uważa, że koncepcja europejskiej
wartości dodanej powinna – zamiast 
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służyć za uniwersalny argument –, stać się
lepszym narzędziem umożliwiającym
dokonywanie wyborów politycznych; 
przypomina, że europejska wartość 
dodana ma jednocześnie charakter 
namacalny i nienamacalny, może być 
inna dla różnych państw członkowskich 
lub grup społecznych, może wynikać z 
dużych i widocznych lub małych 
programów i projektów, ale zawsze 
przeważać powinien interes Europy –
solidarność, spójność oraz rozwój 
gospodarczy i społeczny;

Or. en

Poprawka 175
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 11d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11d. zauważa, że główne i najważniejsze 
elementy europejskiej wartości dodanej, 
takie jak pokój, stabilność, wolność, 
swoboda przepływu osób, towarów, usług i 
kapitału, nie mogą zostać ocenione za 
pomocą wartości numerycznych/w sposób 
ilościowy; wskazuje, że bogatsze państwa 
członkowskie czerpią i będą czerpać 
większe korzyści z pozytywnych skutków 
jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 176
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że równolegle do prowadzonej 
przez parlamenty krajowe kontroli 
stosowania zasady pomocniczości, 
przewidzianej w Traktacie z Lizbony, w 
przypadku każdego wniosku 
ustawodawczego mającego znaczenie dla 
budżetu należy prowadzić ocenę 
europejskiej wartości dodanej; 
zdecydowanie stwierdza jednak, że w 
ocenie europejskiej wartości dodanej 
trzeba stosować podejście wykraczające 
poza podejście uproszczone oraz że w 
ramach oceny politycznej trzeba badać, 
czy planowane działanie efektywnie 
przyczyni się do osiągnięcia wspólnych 
celów UE i stworzy unijne dobra 
publiczne;

skreślony

Or. en

Poprawka 177
Jürgen Klute, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że równolegle do prowadzonej 
przez parlamenty krajowe kontroli 
stosowania zasady pomocniczości, 
przewidzianej w Traktacie z Lizbony, w 
przypadku każdego wniosku 
ustawodawczego mającego znaczenie dla 
budżetu należy prowadzić ocenę 
europejskiej wartości dodanej; 
zdecydowanie stwierdza jednak, że w 
ocenie europejskiej wartości dodanej 
trzeba stosować podejście wykraczające 
poza podejście uproszczone oraz że w 
ramach oceny politycznej trzeba badać, czy 
planowane działanie efektywnie przyczyni 
się do osiągnięcia wspólnych celów UE i 

12. uważa, że równolegle do prowadzonej 
przez parlamenty krajowe kontroli 
stosowania zasady pomocniczości, 
przewidzianej w Traktacie z Lizbony, w 
przypadku każdego wniosku 
ustawodawczego mającego znaczenie dla 
budżetu należy prowadzić ocenę 
europejskiej wartości dodanej; 
zdecydowanie stwierdza jednak, że w 
ocenie europejskiej wartości dodanej 
trzeba stosować podejście wykraczające 
poza podejście uproszczone oraz że w 
ramach oceny politycznej trzeba badać, czy 
planowane działanie efektywnie przyczyni 
się do osiągnięcia wspólnych celów UE i 
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stworzy unijne dobra publiczne; stworzy unijne dobra publiczne, które 
należy zdefiniować w odniesieniu do 
wartości, celów i założeń Unii 
Europejskiej i które należy wyraźnie 
określić w następnych WRF;

Or. en

Poprawka 178
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że równolegle do prowadzonej 
przez parlamenty krajowe kontroli 
stosowania zasady pomocniczości, 
przewidzianej w Traktacie z Lizbony, w 
przypadku każdego wniosku 
ustawodawczego mającego znaczenie dla 
budżetu należy prowadzić ocenę 
europejskiej wartości dodanej; 
zdecydowanie stwierdza jednak, że w 
ocenie europejskiej wartości dodanej 
trzeba stosować podejście wykraczające 
poza podejście uproszczone oraz że w 
ramach oceny politycznej trzeba badać, czy 
planowane działanie efektywnie przyczyni 
się do osiągnięcia wspólnych celów UE i 
stworzy unijne dobra publiczne;

12. uważa, że równolegle do prowadzonej 
przez parlamenty krajowe kontroli 
stosowania zasady pomocniczości, 
przewidzianej w Traktacie z Lizbony, w 
przypadku każdego wniosku 
ustawodawczego mającego znaczenie dla 
budżetu należy w ramach najlepszych 
praktyk prowadzić ocenę europejskiej 
wartości dodanej; zdecydowanie stwierdza 
jednak, że w ocenie europejskiej wartości 
dodanej trzeba stosować podejście 
wykraczające poza podejście uproszczone 
oraz że w ramach oceny politycznej trzeba 
badać, czy planowane działanie efektywnie 
przyczyni się do osiągnięcia wspólnych 
celów UE i stworzy unijne dobra 
publiczne;

Or. en

Poprawka 179
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że równolegle do prowadzonej 
przez parlamenty krajowe kontroli 
stosowania zasady pomocniczości, 
przewidzianej w Traktacie z Lizbony, w 
przypadku każdego wniosku 
ustawodawczego mającego znaczenie dla 
budżetu należy prowadzić ocenę 
europejskiej wartości dodanej; 
zdecydowanie stwierdza jednak, że w 
ocenie europejskiej wartości dodanej 
trzeba stosować podejście wykraczające 
poza podejście uproszczone oraz że w 
ramach oceny politycznej trzeba badać, czy 
planowane działanie efektywnie przyczyni 
się do osiągnięcia wspólnych celów UE i 
stworzy unijne dobra publiczne;

12. uważa, że równolegle do prowadzonej 
przez parlamenty krajowe kontroli 
stosowania zasady pomocniczości, 
przewidzianej w Traktacie z Lizbony, w 
przypadku każdego wniosku 
ustawodawczego mającego znaczenie dla 
budżetu należy prowadzić ocenę 
europejskiej wartości dodanej; 
zdecydowanie stwierdza jednak, że w 
ocenie europejskiej wartości dodanej 
trzeba stosować podejście wykraczające 
poza podejście uproszczone oraz że w 
ramach oceny politycznej trzeba badać, czy 
planowane działanie efektywnie i 
skutecznie przyczyni się do osiągnięcia 
wspólnych celów UE oraz stworzenia dóbr 
i usług publicznych;

Or. en

Poprawka 180
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że europejską wartość 
dodaną można wytworzyć nie tylko dzięki 
wydatkom, lecz również prawodawstwu 
europejskiemu i koordynacji polityk 
krajowych; podkreśla, że w przypadku 
poszczególnych interwencji trzeba ocenić 
właściwy dobór środków politycznych w 
zakresie prawodawstwa, koordynacji i 
wydatków;

13. podkreśla, że jakakolwiek europejska 
wartość dodana, którą można by
wytworzyć dzięki wydatkom, przestałaby 
istnieć z uwagi na koszty wdrożenia 
prawodawstwa europejskiego;

Or. en
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Poprawka 181
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że europejską wartość 
dodaną można wytworzyć nie tylko dzięki 
wydatkom, lecz również prawodawstwu 
europejskiemu i koordynacji polityk 
krajowych; podkreśla, że w przypadku 
poszczególnych interwencji trzeba ocenić 
właściwy dobór środków politycznych w 
zakresie prawodawstwa, koordynacji i 
wydatków;

13. podkreśla, że europejską wartość 
dodaną można wytworzyć nie tylko dzięki 
wydatkom, lecz również prawodawstwu 
europejskiemu i koordynacji polityk 
krajowych; podkreśla również, że 
udzielanie finansowania obszarom, które
nie wchodzą w zakres kompetencji Unii 
Europejskiej należy rozważać wyłącznie 
wtedy, gdy państwa członkowskie nie są w 
stanie lepiej zapewnić finansowania 
samodzielnie;

Or. en

Poprawka 182
Reimer Böge, Jan Olbrycht, Frank Engel, Danuta Maria Hübner, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Othmar Karas w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że europejską wartość 
dodaną można wytworzyć nie tylko dzięki 
wydatkom, lecz również prawodawstwu 
europejskiemu i koordynacji polityk 
krajowych; podkreśla, że w przypadku 
poszczególnych interwencji trzeba ocenić 
właściwy dobór środków politycznych w 
zakresie prawodawstwa, koordynacji i 
wydatków;

13. podkreśla, że europejską wartość 
dodaną można wytworzyć nie tylko dzięki 
wydatkom, lecz również prawodawstwu 
europejskiemu i koordynacji polityk 
krajowych i unijnych w obszarze 
gospodarki, podatków, budżetu i spraw 
społecznych; podkreśla, że w przypadku 
poszczególnych interwencji trzeba ocenić 
właściwy dobór środków politycznych w 
zakresie prawodawstwa, koordynacji i 
wydatków;

Or. en
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Poprawka 183
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że europejską wartość 
dodaną można wytworzyć nie tylko dzięki 
wydatkom, lecz również prawodawstwu 
europejskiemu i koordynacji polityk 
krajowych; podkreśla, że w przypadku 
poszczególnych interwencji trzeba ocenić 
właściwy dobór środków politycznych w 
zakresie prawodawstwa, koordynacji i 
wydatków;

13. podkreśla, że europejską wartość 
dodaną można wytworzyć nie tylko dzięki 
wydatkom, lecz również prawodawstwu 
europejskiemu i koordynacji polityk 
krajowych, przy całkowitym 
poszanowaniu zasady pomocniczości; 
podkreśla, że w przypadku poszczególnych 
interwencji trzeba ocenić właściwy dobór 
środków politycznych w zakresie 
prawodawstwa, koordynacji i wydatków, 
aby stworzyć regulacje na szczeblu UE 
wyłącznie w sytuacji, gdy cele te nie mogą 
zostać osiągnięte na szczeblu krajowym;

Or. en

Poprawka 184
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że europejską wartość 
dodaną można wytworzyć nie tylko dzięki 
wydatkom, lecz również prawodawstwu 
europejskiemu i koordynacji polityk 
krajowych; podkreśla, że w przypadku 
poszczególnych interwencji trzeba ocenić 
właściwy dobór środków politycznych w 
zakresie prawodawstwa, koordynacji i 
wydatków;

13. podkreśla, że do stworzenia 
europejskiej wartości dodanej konieczny 
jest silny i niezależny europejski budżet, a 
także prawodawstwo europejskie i
koordynacja polityk krajowych; jest 
przekonany, że należy zwiększyć 
europejską wartość dodaną wydatków 
przewidzianych w przyszłych WRF; 
podkreśla, że finansowanie UE powinno 
wszędzie, gdzie to możliwe, przyczyniać się 
do realizacji co najmniej dwóch celów 
polityki UE jednocześnie (np. spójność 
terytorialna, dostosowanie do zmiany 
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klimatu, ochrona różnorodności 
biologicznej); podkreśla potrzebę 
zapewnienia spójności wszystkich 
wydatków UE z zobowiązaniami 
wynikającymi z Traktatu lub z 
najważniejszymi celami politycznymi UE;

Or. en

Poprawka 185
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że europejską wartość 
dodaną można wytworzyć nie tylko dzięki 
wydatkom, lecz również prawodawstwu 
europejskiemu i koordynacji polityk 
krajowych; podkreśla, że w przypadku 
poszczególnych interwencji trzeba ocenić 
właściwy dobór środków politycznych w 
zakresie prawodawstwa, koordynacji i 
wydatków;

13. podkreśla, że europejską wartość 
dodaną można wytworzyć nie tylko dzięki 
wydatkom, lecz również prawodawstwu 
europejskiemu i koordynacji polityk 
krajowych; podkreśla, że w przypadku 
poszczególnych interwencji trzeba ocenić 
właściwy dobór środków politycznych w 
zakresie prawodawstwa, koordynacji i 
wydatków; podkreśla ponadto znaczenie 
dopilnowania tego, aby prawodawstwo UE 
wciąż było zgodne z zasadą „lepszych i 
inteligentniejszych regulacji” w celu 
unikania tworzenia jakiejkolwiek 
dodatkowej biurokracji;  

Or. it

Poprawka 186
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że w przypadku 
poszczególnych interwencji trzeba ocenić 
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właściwy dobór środków politycznych w 
zakresie prawodawstwa, koordynacji i 
wydatków; jest przekonany, że interwencje 
te powinny odpowiadać zdolności 
wykazania prawdziwej wartości dodanej 
za pośrednictwem zasad 
proporcjonalności i pomocniczości;

Or. en

Poprawka 187
Reimer Böge, Othmar Karas w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na zobowiązanie 
Komisji do rozpoczęcia całościowej 
analizy kosztów „braku jednej Europy” dla 
państw członkowskich i budżetów 
krajowych; wzywa Komisję do 
opublikowania tego sprawozdania w 
stosownym czasie, aby umożliwić jego 
uwzględnienie w procesie negocjowania 
następnych WRF;

14. wyraża zdecydowane przekonanie, że 
inwestycje na szczeblu UE mogą 
prowadzić do znacznie większych 
oszczędności na szczeblu krajowym; jest 
głęboko przekonany, że zasada ta powinna 
stanowić podstawę wszystkich przyszłych 
negocjacji dotyczących budżetu UE; z 
zadowoleniem przyjmuje w związku z tym 
zobowiązanie Komisji do rozpoczęcia 
całościowej analizy kosztów „braku jednej 
Europy” dla państw członkowskich i 
budżetów krajowych; wzywa Komisję do 
opublikowania tego sprawozdania w 
stosownym czasie, aby umożliwić jego 
uwzględnienie w procesie negocjowania 
następnych WRF;

Or. en

Poprawka 188
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na zobowiązanie 
Komisji do rozpoczęcia całościowej 
analizy kosztów „braku jednej Europy” dla 
państw członkowskich i budżetów 
krajowych; wzywa Komisję do 
opublikowania tego sprawozdania w 
stosownym czasie, aby umożliwić jego 
uwzględnienie w procesie negocjowania 
następnych WRF;

14. uważa decyzję Komisji dotyczącą
rozpoczęcia całościowej analizy kosztów 
„braku jednej Europy” za marnotrawienie 
pieniędzy podatników przeznaczonych dla 
państw członkowskich i budżetów 
krajowych; wzywa Komisję do przerwania 
tego projektu, który zostanie wykorzystany 
przez UE wyłącznie do uzasadnienia 
większego poziomu budżetu;

Or. en

Poprawka 189
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. jest przekonany o konieczności 
zracjonalizowania wydatków państw 
członkowskich za pośrednictwem budżetu 
UE, zwłaszcza w obszarach, w których UE 
niezaprzeczalnie ma większą wartość 
dodaną niż budżety krajowe, umożliwiając 
tym samym konsolidację krajowych 
finansów publicznych przez zmniejszenie 
krajowych budżetów na wydatki;

Or. en

Poprawka 190
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. ponownie stwierdza, że potrzebna jest skreślony
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poprawa koordynacji między budżetem 
europejskim a budżetami krajowymi; 
uważa, że nowy mechanizm koordynacji 
polityki gospodarczej i budżetowej (tzw. 
europejski okres oceny) będzie istotnym 
narzędziem służącym osiągnięciu synergii 
budżetu UE i budżetów krajowych;

Or. pt

Poprawka 191
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. ponownie stwierdza, że potrzebna jest 
poprawa koordynacji między budżetem 
europejskim a budżetami krajowymi; 
uważa, że nowy mechanizm koordynacji 
polityki gospodarczej i budżetowej (tzw.
europejski okres oceny) będzie istotnym 
narzędziem służącym osiągnięciu synergii 
budżetu UE i budżetów krajowych;

15. uważa, że nowy mechanizm 
koordynacji polityki gospodarczej i 
budżetowej (europejski okres oceny) 
powinien odgrywać istotną rolę w zakresie 
dostosowywania celów politycznych w 
Europie do celów UE, a tym samym 
powinien przyczyniać się do osiągnięcia 
synergii budżetu UE i budżetów 
krajowych;

Or. en

Poprawka 192
Reimer Böge, Alain Lamassoure w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. ponownie stwierdza, że potrzebna jest 
poprawa koordynacji między budżetem 
europejskim a budżetami krajowymi; 
uważa, że nowy mechanizm koordynacji 
polityki gospodarczej i budżetowej (tzw. 
europejski okres oceny) będzie istotnym 

15. ponownie stwierdza, że potrzebna jest 
poprawa koordynacji między budżetem 
europejskim a budżetami krajowymi w 
celu zapewnienia finansowania dla 
realizacji wspólnych priorytetów 
politycznych, w tym strategii „Europa 
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narzędziem służącym osiągnięciu synergii 
budżetu UE i budżetów krajowych;

2020”; uważa, że nowy mechanizm 
koordynacji polityki gospodarczej i 
budżetowej (tzw. europejski okres oceny) 
będzie istotnym narzędziem służącym 
osiągnięciu synergii budżetu UE i 
budżetów krajowych;

Or. en

Poprawka 193
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. ponownie stwierdza, że potrzebna jest 
poprawa koordynacji między budżetem 
europejskim a budżetami krajowymi; 
uważa, że nowy mechanizm koordynacji 
polityki gospodarczej i budżetowej (tzw. 
europejski okres oceny) będzie istotnym 
narzędziem służącym osiągnięciu synergii 
budżetu UE i budżetów krajowych;

15. ponownie stwierdza, że potrzebna jest 
poprawa koordynacji między budżetem 
europejskim a budżetami krajowymi; 
uważa, że nowy mechanizm koordynacji 
polityki gospodarczej i budżetowej (tzw. 
europejski okres oceny) może być 
przydatnym narzędziem służącym 
osiągnięciu synergii budżetu UE i 
budżetów krajowych;

Or. en

Poprawka 194
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa do lepszej koordynacji między 
budżetem UE a budżetami krajowymi 
państw członkowskich w odniesieniu do 
finansowania priorytetów UE; ponownie 
podkreśla potrzebę koordynowania 
wydatków z funduszy publicznych od 
momentu planowania do momentu 
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realizacji, aby zapewnić większą 
wydajność i widoczność oraz lepsze 
funkcjonowanie budżetu UE;

Or. en

Poprawka 195
Miguel Portas, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 15b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. podkreśla, że w celu osiągnięcia 
optymalnych wyników pod względem 
wzrostu i rozwoju w praktyce, 
priorytetowo należy potraktować 
osiągnięcie synergii między krajowymi 
politycznymi strategiami budżetowymi a 
polityką budżetową UE, a także dążenie 
EBC do stworzenia takiej polityki 
monetarnej, która nie będzie utrudniać 
wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w 
sytuacji, gdy UE jest daleko od 
osiągnięcia pełnego zatrudnienia;

Or. pt

Poprawka 196
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że w celu osiągnięcia 
optymalnych wyników pod względem 
wzrostu i rozwoju w praktyce, 
priorytetowo należy potraktować poprawę 
synergii i integrację różnych sektorów, 
rozwój polityk ukierunkowanych na 
wyniki, wykorzystanie uwarunkowań, a w 

17. podkreśla, że w celu osiągnięcia 
optymalnych wyników pod względem 
wzrostu i rozwoju w praktyce w 
odniesieniu do zatrudnienia i 
ograniczenia ubóstwa, priorytetowo 
należy potraktować poprawę synergii i 
integrację różnych sektorów, rozwój 
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stosownych przypadkach czynniki 
warunkujące powodzenie i wskaźniki 
rezultatu;

polityk ukierunkowanych na wyniki, 
wykorzystanie uwarunkowań, a w 
stosownych przypadkach czynniki 
warunkujące powodzenie i wskaźniki 
rezultatu;

Or. en

Poprawka 197
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że w celu osiągnięcia 
optymalnych wyników pod względem 
wzrostu i rozwoju w praktyce, 
priorytetowo należy potraktować poprawę 
synergii i integrację różnych sektorów, 
rozwój polityk ukierunkowanych na 
wyniki, wykorzystanie uwarunkowań, a w 
stosownych przypadkach czynniki 
warunkujące powodzenie i wskaźniki 
rezultatu;

17. podkreśla, że w celu osiągnięcia 
optymalnych wyników pod względem 
zrównoważonego wzrostu i rozwoju w 
praktyce, priorytetowo należy potraktować 
poprawę synergii i integrację różnych 
sektorów, rozwój polityk ukierunkowanych 
na wyniki, wykorzystanie uwarunkowań, 
zasad „niewyrządzania szkód”, 
„zanieczyszczający płaci” i „prekursora”, 
a w stosownych przypadkach czynniki 
warunkujące powodzenie oraz wskaźniki 
wydajności i rezultatu;

Or. en

Poprawka 198
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że w celu osiągnięcia 
optymalnych wyników pod względem 
wzrostu i rozwoju w praktyce, 
priorytetowo należy potraktować poprawę 
synergii i integrację różnych sektorów, 

17. podkreśla, że w celu osiągnięcia 
optymalnych wyników pod względem 
wzrostu i rozwoju w praktyce, 
priorytetowo należy potraktować poprawę 
synergii i integrację różnych sektorów, 
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rozwój polityk ukierunkowanych na 
wyniki, wykorzystanie uwarunkowań, a w 
stosownych przypadkach czynniki 
warunkujące powodzenie i wskaźniki 
rezultatu;

rozwój polityk ukierunkowanych na 
wyniki, osiągnięcie spójności i 
komplementarności między budżetem UE 
a budżetami krajowymi, wykorzystanie 
uwarunkowań, a w stosownych 
przypadkach czynniki warunkujące 
powodzenie i wskaźniki rezultatu;

Or. el

Poprawka 199
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że w celu osiągnięcia 
optymalnych wyników pod względem 
wzrostu i rozwoju w praktyce, 
priorytetowo należy potraktować poprawę 
synergii i integrację różnych sektorów, 
rozwój polityk ukierunkowanych na 
wyniki, wykorzystanie uwarunkowań, a w 
stosownych przypadkach czynniki 
warunkujące powodzenie i wskaźniki 
rezultatu;

17. podkreśla, że w celu osiągnięcia 
optymalnych wyników pod względem 
wzrostu i rozwoju w praktyce, 
priorytetowo należy potraktować poprawę 
synergii między wszystkimi funduszami 
wchodzącymi w skład budżetu UE, które 
mają wpływ na rozwój gospodarczy i 
integrację różnych sektorów, rozwój 
polityk ukierunkowanych na wyniki, 
wykorzystanie uwarunkowań, a w 
stosownych przypadkach czynniki 
warunkujące powodzenie i wskaźniki 
rezultatu;

Or. en

Poprawka 200
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że w celu osiągnięcia 
optymalnych wyników pod względem 

17. podkreśla, że w celu osiągnięcia 
optymalnych wyników pod względem 
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wzrostu i rozwoju w praktyce, 
priorytetowo należy potraktować poprawę 
synergii i integrację różnych sektorów, 
rozwój polityk ukierunkowanych na 
wyniki, wykorzystanie uwarunkowań, a w 
stosownych przypadkach czynniki 
warunkujące powodzenie i wskaźniki 
rezultatu;

wzrostu i rozwoju w praktyce, 
priorytetowo należy potraktować poprawę 
synergii i integrację różnych sektorów, 
rozwój polityk ukierunkowanych na 
wyniki, właściwe wykorzystanie 
uwarunkowań, a w stosownych 
przypadkach czynniki warunkujące 
powodzenie i wskaźniki rezultatu;

Or. en


