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Poprawka 861
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 84

Projekt rezolucji Poprawka

84. podkreśla, że polityka zagraniczna UE 
powinna opierać się na podstawowych 
zasadach i wartościach Unii, a 
mianowicie demokracji, poszanowaniu 
praw człowieka i zasadzie państwa prawa; 
ponownie zwraca uwagę na potrzebę 
zapewnienia Unii odpowiednich i 
ukierunkowanych środków 
umożliwiających propagowanie tych 
wartości na skalę ogólnoświatową;

skreślony

Or. en

Poprawka 862
Bas Eickhout, Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner

Projekt rezolucji
Ustęp 84

Projekt rezolucji Poprawka

84. podkreśla, że polityka zagraniczna UE 
powinna opierać się na podstawowych 
zasadach i wartościach Unii, a mianowicie 
demokracji poszanowaniu praw człowieka 
i zasadzie państwa prawa; ponownie 
zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia 
Unii odpowiednich i ukierunkowanych 
środków umożliwiających propagowanie 
tych wartości na skalę ogólnoświatową;

84. podkreśla, że polityka zagraniczna UE 
powinna opierać się na podstawowych 
zasadach i wartościach Unii, a mianowicie 
demokracji, poszanowaniu praw 
człowieka, różnorodności, zasadzie 
państwa prawa i podstawowych 
wolnościach oraz ochronie środowiska; 
ponownie zwraca uwagę na potrzebę 
zapewnienia Unii odpowiedniejszych i 
bardziej ukierunkowanych środków 
umożliwiających propagowanie tych 
wartości na skalę ogólnoświatową; 
wskazuje na szczególny wkład 
europejskiego instrumentu na rzecz 
wspierania demokracji i praw człowieka, 
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który umożliwia finansowanie projektów 
bez zgody państw trzecich korzystających 
ze wsparcia;

Or. en

Poprawka 863
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 84

Projekt rezolucji Poprawka

84. podkreśla, że polityka zagraniczna UE 
powinna opierać się na podstawowych 
zasadach i wartościach Unii, a mianowicie 
demokracji poszanowaniu praw człowieka 
i zasadzie państwa prawa; ponownie 
zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia 
Unii odpowiednich i ukierunkowanych 
środków umożliwiających propagowanie 
tych wartości na skalę ogólnoświatową;

84. podkreśla, że polityka zagraniczna UE 
powinna opierać się na podstawowych 
zasadach i wartościach Unii, a mianowicie 
budowaniu pokoju i zapobieganiu 
konfliktom, demokracji, poszanowaniu 
praw człowieka i zasadzie państwa prawa; 
ponownie zwraca uwagę na potrzebę 
zapewnienia Unii odpowiednich i 
ukierunkowanych środków 
umożliwiających propagowanie tych 
wartości na skalę ogólnoświatową;

Or. en

Poprawka 864
Carl Haglund

Projekt rezolucji
Ustęp 84

Projekt rezolucji Poprawka

84. podkreśla, że polityka zagraniczna UE 
powinna opierać się na podstawowych 
zasadach i wartościach Unii, a mianowicie 
demokracji poszanowaniu praw człowieka 
i zasadzie państwa prawa; ponownie 
zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia 
Unii odpowiednich i ukierunkowanych 
środków umożliwiających propagowanie 

84. podkreśla, że polityka zagraniczna UE 
powinna opierać się na podstawowych 
zasadach i wartościach Unii, a mianowicie 
demokracji poszanowaniu praw człowieka 
i zasadzie państwa prawa; ponownie 
zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia 
Unii odpowiednich i ukierunkowanych 
środków umożliwiających propagowanie 
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tych wartości na skalę ogólnoświatową; tych wartości na skalę ogólnoświatową 
oraz rozszerzanie strefy pokoju i 
stabilności w sąsiedztwie Unii;

Or. en

Poprawka 865
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 84a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

84a. jest przekonany, że UE powinna 
pelnić rolę polityczną proporcjonalną do 
zapewnianego przez nią wsparcia 
finansowego;

Or. en

Poprawka 866
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 85

Projekt rezolucji Poprawka

85. uważa, że tworzenie bliskich i 
skutecznych stosunków z krajami 
sąsiadującymi powinno pozostać 
priorytetem w programie działań 
zewnętrznych Unii; podkreśla, że aby Unia
mogła sprostać głównym wyzwaniom,
którymi są wspieranie demokratyzacji i 
utrwalanie demokracji, dobre rządy, 
prawa człowieka oraz wysokie 
oczekiwania wynikające z jej moralnej 
odpowiedzialności wobec sąsiadów, 
potrzebne są zwiększone zobowiązania 
finansowe;

85. uważa, że tworzenie bliskich i 
skutecznych stosunków z krajami 
sąsiadującymi powinno pozostać 
priorytetem w programie działań 
zewnętrznych państw członkowskich; 
podkreśla, że Unii niepotrzebne są
zobowiązania finansowe;

Or. en
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Poprawka 867
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Danuta Maria Hübner, Czesław Adam 
Siekierski

Projekt rezolucji
Ustęp 85

Projekt rezolucji Poprawka

85. uważa, że tworzenie bliskich i 
skutecznych stosunków z krajami 
sąsiadującymi powinno pozostać 
priorytetem w programie działań 
zewnętrznych Unii; podkreśla, że aby Unia 
mogła sprostać głównym wyzwaniom, 
którymi są wspieranie demokratyzacji i 
utrwalanie demokracji, dobre rządy, prawa 
człowieka oraz wysokie oczekiwania 
wynikające z jej moralnej 
odpowiedzialności wobec sąsiadów, 
potrzebne są zwiększone zobowiązania 
finansowe;

85. uważa, że tworzenie bliskich i 
skutecznych stosunków z krajami 
sąsiadującymi powinno pozostać 
priorytetem w programie działań 
zewnętrznych Unii; podkreśla, że aby Unia 
mogła sprostać głównym wyzwaniom, 
którymi są wspieranie demokratyzacji i 
utrwalanie demokracji, dobre rządy, prawa 
człowieka oraz wysokie oczekiwania 
wynikające z jej moralnej 
odpowiedzialności wobec sąsiadów, 
potrzebne są zwiększone zobowiązania 
finansowe; ponadto jest głęboko 
przekonany, że wszystkie wydatki w tym 
zakresie powinny być uzależnione od 
poziomu zaangażowania danego partnera 
oraz jego postępu w wypełnianiu 
podjętych dotychczas zobowiązań;

Or. en

Poprawka 868
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 85

Projekt rezolucji Poprawka

85. uważa, że tworzenie bliskich i 
skutecznych stosunków z krajami 
sąsiadującymi powinno pozostać 
priorytetem w programie działań 
zewnętrznych Unii; podkreśla, że aby Unia 
mogła sprostać głównym wyzwaniom, 

85. uważa, że UE na arenie 
międzynarodowej ponosi szczególną 
odpowiedzialność za propagowanie 
bezpieczeństwa, demokracji i dobrobytu w 
państwach sąsiadujących z Europą, w 
których rozwój gospodarczy i stabilność są 
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którymi są wspieranie demokratyzacji i 
utrwalanie demokracji, dobre rządy, prawa 
człowieka oraz wysokie oczekiwania 
wynikające z jej moralnej 
odpowiedzialności wobec sąsiadów, 
potrzebne są zwiększone zobowiązania 
finansowe;

przedmiotem bezpośredniego 
zainteresowania UE; w związku z tym jest 
zdania, że tworzenie bliskich i skutecznych 
stosunków z krajami sąsiadującymi 
powinno pozostać priorytetem w 
programie działań zewnętrznych Unii; 
podkreśla, że aby Unia mogła sprostać 
głównym wyzwaniom, którymi są 
wspieranie demokratyzacji i utrwalanie 
demokracji, dobre rządy, prawa człowieka 
oraz wysokie oczekiwania wynikające z jej 
moralnej odpowiedzialności wobec 
sąsiadów, potrzebne są zwiększone 
zobowiązania finansowe; zwraca uwagę 
na wnioski wyciągnięte podczas 
rozwiązywania problemów dotyczących 
poprzednich programów sąsiedztwa; jest 
przekonany, że należy wprowadzić 
warunki przydzielania pomocy oraz że 
fundusze powinny być przyznawane 
beneficjentom po spełnieniu określonych 
warunków, takich jak wspieranie rozwoju 
demokracji i rozsądne zarządzanie 
budżetem, zmniejszanie poziomu korupcji 
i zdolność do przejrzystego, skutecznego i 
odpowiedzialnego wykorzystania wsparcia 
UE;

Or. en

Poprawka 869
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 85

Projekt rezolucji Poprawka

85. uważa, że tworzenie bliskich i 
skutecznych stosunków z krajami 
sąsiadującymi powinno pozostać 
priorytetem w programie działań 
zewnętrznych Unii; podkreśla, że aby Unia 
mogła sprostać głównym wyzwaniom, 
którymi są wspieranie demokratyzacji i 
utrwalanie demokracji, dobre rządy, prawa 

85. uważa, że tworzenie bliskich i 
skutecznych stosunków z krajami 
sąsiadującymi powinno pozostać 
priorytetem w programie działań 
zewnętrznych Unii; podkreśla, że aby Unia 
mogła sprostać głównym wyzwaniom, 
którymi są wspieranie demokratyzacji i 
utrwalanie demokracji, dobre rządy, prawa 
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człowieka oraz wysokie oczekiwania 
wynikające z jej moralnej 
odpowiedzialności wobec sąsiadów, 
potrzebne są zwiększone zobowiązania 
finansowe;

człowieka z uwzględnieniem praw kobiet
oraz wysokie oczekiwania wynikające z jej 
moralnej odpowiedzialności wobec 
sąsiadów, potrzebne są zwiększone 
zobowiązania finansowe; jednocześnie jest 
przekonany, że bardziej ukierunkowane 
wykorzystanie funduszy jest co najmniej 
tak samo ważne jak wielkość przyznanych 
środków; wzywa w związku z tym do 
wzmocnienia zasady warunkowości w 
programach pomocy UE skierowanych do 
państw z nią sąsiadujących;

Or. en

Poprawka 870
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 85

Projekt rezolucji Poprawka

85. uważa, że tworzenie bliskich i 
skutecznych stosunków z krajami 
sąsiadującymi powinno pozostać 
priorytetem w programie działań 
zewnętrznych Unii; podkreśla, że aby Unia 
mogła sprostać głównym wyzwaniom,
którymi są wspieranie demokratyzacji i 
utrwalanie demokracji, dobre rządy, prawa 
człowieka oraz wysokie oczekiwania 
wynikające z jej moralnej 
odpowiedzialności wobec sąsiadów, 
potrzebne są zwiększone zobowiązania 
finansowe;

85. uważa, że tworzenie bliskich i 
skutecznych stosunków z krajami 
sąsiadującymi powinno pozostać 
priorytetem w programie działań 
zewnętrznych Unii; podkreśla jednak, że 
aby Unia mogła naprawdę sprostać 
głównym wyzwaniom dotyczącym państw 
sąsiadujących, takim jak wspieranie 
demokratyzacji i utrwalanie demokracji, 
zasada państwa prawa, dobre rządy i 
prawa człowieka, potrzebne są na nowo 
zdefiniowane priorytety oraz odpowiednia 
alokacja zasobów;

Or. en

Poprawka 871
Reimer Böge, Ioannis Kasoulides, Simon Busuttil w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 85
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Projekt rezolucji Poprawka

85. uważa, że tworzenie bliskich i 
skutecznych stosunków z krajami 
sąsiadującymi powinno pozostać 
priorytetem w programie działań 
zewnętrznych Unii; podkreśla, że aby Unia 
mogła sprostać głównym wyzwaniom, 
którymi są wspieranie demokratyzacji i 
utrwalanie demokracji, dobre rządy, prawa 
człowieka oraz wysokie oczekiwania 
wynikające z jej moralnej 
odpowiedzialności wobec sąsiadów, 
potrzebne są zwiększone zobowiązania 
finansowe;

85. uważa, że tworzenie bliskich i 
skutecznych stosunków z krajami 
sąsiadującymi powinno pozostać 
priorytetem w programie działań 
zewnętrznych Unii; podkreśla, że aby Unia 
mogła sprostać głównym wyzwaniom, 
którymi są wspieranie demokratyzacji i 
utrwalanie demokracji, dobre rządy, prawa 
człowieka oraz wysokie oczekiwania 
wynikające z jej moralnej 
odpowiedzialności wobec sąsiadów, 
potrzebne są zwiększone zobowiązania 
finansowe; w związku z bieżącymi 
wydarzeniami szczególnie podkreśla 
potrzebę dostosowania i zwiększenia 
funduszy na rzecz europejskiej polityki 
sąsiedztwa w celu lepszego promowania 
pokoju, wolności i bezpieczeństwa w 
państwach i regionach partnerskich;

Or. en

Poprawka 872
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 85

Projekt rezolucji Poprawka

85. uważa, że tworzenie bliskich i 
skutecznych stosunków z krajami 
sąsiadującymi powinno pozostać 
priorytetem w programie działań 
zewnętrznych Unii; podkreśla, że aby Unia 
mogła sprostać głównym wyzwaniom, 
którymi są wspieranie demokratyzacji i 
utrwalanie demokracji, dobre rządy, prawa 
człowieka oraz wysokie oczekiwania 
wynikające z jej moralnej 
odpowiedzialności wobec sąsiadów, 
potrzebne są zwiększone zobowiązania 
finansowe;

85. uważa, że tworzenie bliskich i 
skutecznych stosunków z krajami 
sąsiadującymi powinno pozostać 
priorytetem w programie działań 
zewnętrznych Unii; w związku z tym 
podkreśla, że lepsze funkcjonowanie 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 
Partnerstwa ma ogromne znaczenie dla 
pokrycia rosnącego zapotrzebowania na te 
działania, które wiąże się z rozwojem 
sytuacji na granicach UE; podkreśla, że 
aby Unia mogła sprostać głównym 
wyzwaniom, którymi są wspieranie 
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demokratyzacji i utrwalanie demokracji, 
dobre rządy, prawa człowieka oraz 
wysokie oczekiwania wynikające z jej 
moralnej odpowiedzialności wobec 
sąsiadów, potrzebne są zwiększone 
zobowiązania finansowe;

Or. en

Poprawka 873
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 85

Projekt rezolucji Poprawka

85. uważa, że tworzenie bliskich i 
skutecznych stosunków z krajami 
sąsiadującymi powinno pozostać 
priorytetem w programie działań 
zewnętrznych Unii; podkreśla, że aby Unia 
mogła sprostać głównym wyzwaniom, 
którymi są wspieranie demokratyzacji i 
utrwalanie demokracji, dobre rządy, prawa 
człowieka oraz wysokie oczekiwania 
wynikające z jej moralnej 
odpowiedzialności wobec sąsiadów, 
potrzebne są zwiększone zobowiązania 
finansowe;

85. uważa, że tworzenie bliskich i 
skutecznych stosunków z krajami 
sąsiadującymi powinno pozostać 
priorytetem w programie działań 
zewnętrznych Unii; podkreśla, że aby Unia 
mogła sprostać głównym wyzwaniom, 
którymi są wspieranie demokratyzacji i 
utrwalanie demokracji, dobre rządy, prawa 
człowieka z uwzględnieniem praw kobiet
oraz wysokie oczekiwania wynikające z jej 
moralnej odpowiedzialności wobec 
sąsiadów, potrzebne są zwiększone 
zobowiązania finansowe;

Or. en

Poprawka 874
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 85

Projekt rezolucji Poprawka

85. uważa, że tworzenie bliskich i 
skutecznych stosunków z krajami 
sąsiadującymi powinno pozostać 

85. uważa, że tworzenie bliskich i 
skutecznych stosunków z krajami 
sąsiadującymi powinno pozostać 
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priorytetem w programie działań 
zewnętrznych Unii; podkreśla, że aby Unia 
mogła sprostać głównym wyzwaniom, 
którymi są wspieranie demokratyzacji i 
utrwalanie demokracji, dobre rządy, prawa 
człowieka oraz wysokie oczekiwania 
wynikające z jej moralnej 
odpowiedzialności wobec sąsiadów, 
potrzebne są zwiększone zobowiązania 
finansowe;

priorytetem w programie działań 
zewnętrznych Unii; podkreśla, że aby Unia 
mogła sprostać głównym wyzwaniom, 
którymi są budowanie pokoju i 
zapobieganie konfliktom, wspieranie 
demokratyzacji i utrwalanie demokracji, 
dobre rządy, prawa człowieka oraz 
wysokie oczekiwania wynikające z jej 
moralnej odpowiedzialności wobec 
sąsiadów, potrzebne są zwiększone 
zobowiązania finansowe;

Or. en

Poprawka 875
Carl Haglund

Projekt rezolucji
Ustęp 85

Projekt rezolucji Poprawka

85. uważa, że tworzenie bliskich i 
skutecznych stosunków z krajami 
sąsiadującymi powinno pozostać 
priorytetem w programie działań 
zewnętrznych Unii; podkreśla, że aby Unia 
mogła sprostać głównym wyzwaniom, 
którymi są wspieranie demokratyzacji i 
utrwalanie demokracji, dobre rządy, prawa 
człowieka oraz wysokie oczekiwania 
wynikające z jej moralnej 
odpowiedzialności wobec sąsiadów, 
potrzebne są zwiększone zobowiązania 
finansowe;

85. uważa, że tworzenie bliskich i 
skutecznych stosunków z krajami 
sąsiadującymi powinno pozostać 
priorytetem w programie działań 
zewnętrznych Unii; podkreśla, że aby Unia 
mogła sprostać głównym wyzwaniom, 
którymi są wspieranie demokratyzacji, 
sprawiedliwe, wolne wybory i utrwalanie
zasad konstytucyjnych, dobre rządy, prawa 
człowieka oraz wysokie oczekiwania 
wynikające z jej moralnej 
odpowiedzialności wobec sąsiadów, 
potrzebne są zwiększone zobowiązania 
finansowe;

Or. en

Poprawka 876
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 85a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

85a. podkreśla, że UE zbliża się do 
kolejnego etapu rozszerzenia, w 
szczególności na zachodnie Bałkany; w 
związku z tym jest zdania, że Instrument 
Pomocy Przedakcesyjnej powinien być w 
najbliższych latach odpowiednio 
dofinansowany, aby właściwie 
przygotowywał do przyszłego członkostwa; 
uważa, że w ramach instrumentu IPA 
należy priorytetowo traktować wspieranie 
w państwach kandydujących koniecznych 
zmian zmierzających do osiągnięcia 
zgodności z dorobkiem prawnym oraz 
ułatwić przeznaczanie funduszy UE na 
rzecz społeczeństwa obywatelskiego, 
partnerów społecznych, mniejszości, 
organizacji pozarządowych, dziedzictwa 
kulturowego oraz władz lokalnych i 
regionalnych;

Or. en

Poprawka 877
Elmar Brok

Projekt rezolucji
Ustęp 85b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

85b. domaga się, aby w kolejnych WRF 
uwzględnić koszty przyszłych rozszerzeń, 
tj. przyjęcia Chorwacji; w związku z tym 
wzywa do przyjęcia realistycznego 
podejścia w przypadku kolejnych etapów 
rozszerzenia, które będzie uwzględniać 
skutki budżetowe, zwłaszcza dla 
zachodnich Bałkanów; podkreśla potrzebę 
opracowania alternatywnych modeli 
stopniowego zbliżenia, takich jak 
partnerstwa strategiczne lub EOG+ z 
uwzględnieniem zdolności integracji UE;
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Or. en

Poprawka 878
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 85c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

85c. wzywa do realokacji pomocy 
finansowej na rzecz demokratyzacji 
państw sąsiadujących z UE na południu 
oraz przeglądu europejskiej polityki 
sąsiedztwa, podkreślając, że należy 
położyć nacisk na budowanie demokracji, 
zasadę państwa prawa, zrównoważony 
rozwój społeczny i gospodarczy oraz 
prawa człowieka; uważa, że 
skoncentrowanie działań politycznych na 
państwach sąsiadujących z UE na 
południu nie powinno odbywać się 
kosztem długoterminowych zobowiązań 
Unii wobec państw sąsiadujących na 
wschodzie;

Or. en

Poprawka 879
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 85d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

85d. jest zdania, że w ramach unijnej 
polityki zagranicznej należy poświęcić 
więcej uwagi oraz udzielić większego 
wsparcia organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego w państwach trzecich oraz 
że do osiągnięcia tego celu niezbędny jest 
odpowiedni poziom elastyczności budżetu, 
a zwłaszcza europejskiego instrumentu na 
rzecz wspierania demokracji i praw 
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człowieka na świecie (EIDHR);

Or. en

Poprawka 880
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 86

Projekt rezolucji Poprawka

86. podkreśla, że Unia musi szybko 
dostosować swoją politykę do 
powstających potęg światowych i rozwinąć 
nowe strategiczne partnerstwa z nimi; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji dotyczącą instrumentu 
finansowania współpracy z państwami 
uprzemysłowionymi (ICI+), podkreślając, 
że ogólnym celem tego nowego 
instrumentu powinno być zmniejszenie 
środków przyznawanych jako oficjalna 
pomoc rozwojowa tym krajom, które 
opowiadają się za wspieraniem innych 
działań będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania;

skreślony

Or. en

Poprawka 881
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 86

Projekt rezolucji Poprawka

86. podkreśla, że Unia musi szybko 
dostosować swoją politykę do 
powstających potęg światowych i rozwinąć 
nowe strategiczne partnerstwa z nimi; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje
propozycję Komisji dotyczącą instrumentu 

86. podkreśla, że Unia musi szybko 
dostosować swoją politykę do 
powstających potęg światowych i rozwinąć 
nowe strategiczne partnerstwa z nimi; w 
związku z tym proponuje zastąpienie 
istniejącego instrumentu finansowania 
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finansowania współpracy z państwami 
uprzemysłowionymi (ICI+), podkreślając, 
że ogólnym celem tego nowego 
instrumentu powinno być zmniejszenie
środków przyznawanych jako oficjalna 
pomoc rozwojowa tym krajom, które 
opowiadają się za wspieraniem innych 
działań będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania;

współpracy z państwami 
uprzemysłowionymi (ICI) nowym 
instrumentem politycznym 
ukierunkowanym na działania, które nie 
są związane z oficjalną pomocą 
rozwojową, ale wchodzą w zakres 
wspólnych zainteresowań tych krajów, 
takie jak promowanie światowych dóbr 
publicznych, takich jak przeciwdziałanie 
zmianie klimatu, różnorodność 
biologiczna i współpraca w obszarze 
kultury i szkolnictwa wyższego;

Or. en

Poprawka 882
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 86

Projekt rezolucji Poprawka

86. podkreśla, że Unia musi szybko 
dostosować swoją politykę do 
powstających potęg światowych i rozwinąć 
nowe strategiczne partnerstwa z nimi; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji dotyczącą instrumentu 
finansowania współpracy z państwami 
uprzemysłowionymi (ICI+), podkreślając, 
że ogólnym celem tego nowego 
instrumentu powinno być zmniejszenie 
środków przyznawanych jako oficjalna 
pomoc rozwojowa tym krajom, które 
opowiadają się za wspieraniem innych 
działań będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania;

86. podkreśla, że Unia musi szybko 
dostosować swoją politykę do 
powstających potęg światowych i rozwinąć 
nowe strategiczne partnerstwa z nimi; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji dotyczącą instrumentu 
finansowania współpracy z państwami 
uprzemysłowionymi (ICI+), podkreślając, 
że ogólnym celem tego nowego 
instrumentu powinno być zmniejszenie 
środków przyznawanych jako oficjalna 
pomoc rozwojowa tym krajom, które 
opowiadają się za wspieraniem innych 
działań będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania; uważa, że ze względu na 
międzyinstytucjonalny spór dotyczący 
podstawy prawnej 18 krajów Ameryki 
Łacińskiej nie skorzystało z instrumentu 
ICI+ oraz że w WRF należy przewidzieć 
ostateczne rozwiązanie tego problemu;

Or. en
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Poprawka 883
James Elles

Projekt rezolucji
Ustęp 86

Projekt rezolucji Poprawka

86. podkreśla, że Unia musi szybko 
dostosować swoją politykę do 
powstających potęg światowych i rozwinąć 
nowe strategiczne partnerstwa z nimi; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji dotyczącą instrumentu 
finansowania współpracy z państwami 
uprzemysłowionymi (ICI+), podkreślając, 
że ogólnym celem tego nowego 
instrumentu powinno być zmniejszenie 
środków przyznawanych jako oficjalna 
pomoc rozwojowa tym krajom, które 
opowiadają się za wspieraniem innych 
działań będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania;

86. podkreśla, że Unia musi szybko 
dostosować swoją politykę do 
powstających potęg światowych i rozwinąć 
nowe strategiczne partnerstwa z nimi; 
domaga się jasnego zdefiniowania celu, 
kierunku i skutków tych partnerstw w 
kontekście celów kolejnych WRF; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji dotyczącą instrumentu 
finansowania współpracy z państwami 
uprzemysłowionymi (ICI+), podkreślając, 
że ogólnym celem tego nowego 
instrumentu powinno być zmniejszenie 
środków przyznawanych jako oficjalna 
pomoc rozwojowa tym krajom, które 
opowiadają się za wspieraniem innych 
działań będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania;

Or. en

Poprawka 884
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 86a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

86a. jest zdania, że z uwagi na coraz 
większą liczbę globalnych wyzwań oraz 
światowe zobowiązania Unii, zwłaszcza w 
kontekście bieżącej sytuacji politycznej w 
świecie arabskim, niezbędna jest 
restrukturyzacja zewnętrznych 
instrumentów finansowych UE; popiera 
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zatem zrestrukturyzowane, bardziej 
strategiczne stosowanie zewnętrznych 
instrumentów oraz rozwój nowych form 
współpracy i mechanizmów realizacji dla 
państw partnerskich, aby wzmocnić wpływ 
i widoczność zewnętrznych działań UE 
oraz osiągnąć ogólny cel w zakresie 
większej spójności tych działań;

Or. en

Poprawka 885
Elmar Brok

Projekt rezolucji
Ustęp 86b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

86b. ponownie potwierdza zaangażowanie 
UE w partnerstwo transatlantyckie z USA 
oraz cel polegający na utworzeniu
transatlantyckiego rynku bez barier; 
uważa, że taki rynek powinien stać się 
podstawą wzmocnionego partnerstwa 
transatlantyckiego;

Or. en

Poprawka 886
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 87

Projekt rezolucji Poprawka

87. powtarza, że zapobieganie kryzysom i 
zarządzanie kryzysowe są istotnymi 
priorytetami UE; w związku z tym 
podkreśla potrzebę zapewnienia 
skutecznych i odpowiednio 
finansowanych instrumentów służących 
ich realizacji; wyraża pogląd, że obecny 

87. powtarza, że zapobieganie kryzysom i 
zarządzanie kryzysowe są istotnymi 
priorytetami państw członkowskich; 
wyraża pogląd, że obecny instrument na 
rzecz stabilności nie będzie w przyszłości 
konieczny, jeśli w odpowiednim czasie 
zostaną nałożone sankcje na państwa 
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instrument na rzecz stabilności pozostaje 
ważnym środkiem umożliwiającym Unii 
natychmiastowe reagowanie na sytuacje 
kryzysowe, lecz należy położyć większy 
nacisk na działania zapobiegawcze w 
dłuższej perspektywie, w szczególności 
poprzez programy geograficzne 
umożliwiające lepsze reagowanie;

naruszające warunki paktu;

Or. en

Poprawka 887
Bas Eickhout, Franziska Katharina Brantner

Projekt rezolucji
Ustęp 87

Projekt rezolucji Poprawka

87. powtarza, że zapobieganie kryzysom i 
zarządzanie kryzysowe są istotnymi 
priorytetami UE; w związku z tym 
podkreśla potrzebę zapewnienia 
skutecznych i odpowiednio finansowanych 
instrumentów służących ich realizacji; 
wyraża pogląd, że obecny instrument na 
rzecz stabilności pozostaje ważnym 
środkiem umożliwiającym Unii 
natychmiastowe reagowanie na sytuacje 
kryzysowe, lecz należy położyć większy
nacisk na działania zapobiegawcze w 
dłuższej perspektywie, w szczególności 
poprzez programy geograficzne 
umożliwiające lepsze reagowanie;

87. powtarza, że zapobieganie kryzysom i 
zarządzanie kryzysowe są istotnymi 
priorytetami UE; w związku z tym 
podkreśla potrzebę zapewnienia 
skutecznych i odpowiednio finansowanych 
instrumentów służących ich realizacji; 
wyraża pogląd, że obecny instrument na 
rzecz stabilności pozostaje ważnym 
środkiem umożliwiającym Unii 
natychmiastowe reagowanie na sytuacje 
kryzysowe, lecz w ramach tego 
instrumentu należy położyć nacisk na 
reagowanie kryzysowe, budowanie 
pokoju, zapobieganie konfliktom i ich 
rozwiązywanie;

Or. en

Poprawka 888
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 87
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Projekt rezolucji Poprawka

87. powtarza, że zapobieganie kryzysom i 
zarządzanie kryzysowe są istotnymi 
priorytetami UE; w związku z tym 
podkreśla potrzebę zapewnienia 
skutecznych i odpowiednio finansowanych 
instrumentów służących ich realizacji; 
wyraża pogląd, że obecny instrument na 
rzecz stabilności pozostaje ważnym 
środkiem umożliwiającym Unii 
natychmiastowe reagowanie na sytuacje 
kryzysowe, lecz należy położyć większy 
nacisk na działania zapobiegawcze w 
dłuższej perspektywie, w szczególności 
poprzez programy geograficzne 
umożliwiające lepsze reagowanie;

87. powtarza, że zapobieganie kryzysom i 
zarządzanie kryzysowe są istotnymi 
priorytetami UE; w związku z tym 
podkreśla potrzebę zapewnienia 
skutecznych i odpowiednio finansowanych 
instrumentów służących ich realizacji; 
wyraża pogląd, że obecny instrument na 
rzecz stabilności pozostaje ważnym 
środkiem umożliwiającym Unii 
natychmiastowe reagowanie na sytuacje 
kryzysowe, lecz należy położyć większy 
nacisk na działania zapobiegawcze w 
dłuższej perspektywie, w szczególności 
poprzez programy geograficzne 
umożliwiające lepsze reagowanie,
położenie większego nacisku na ochronę 
ludności i reagowanie w przypadku 
katastrof;

Or. en

Poprawka 889
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 87

Projekt rezolucji Poprawka

87. powtarza, że zapobieganie kryzysom i 
zarządzanie kryzysowe są istotnymi 
priorytetami UE; w związku z tym 
podkreśla potrzebę zapewnienia 
skutecznych i odpowiednio finansowanych 
instrumentów służących ich realizacji; 
wyraża pogląd, że obecny instrument na 
rzecz stabilności pozostaje ważnym 
środkiem umożliwiającym Unii 
natychmiastowe reagowanie na sytuacje 
kryzysowe, lecz należy położyć większy 
nacisk na działania zapobiegawcze w 
dłuższej perspektywie, w szczególności 
poprzez programy geograficzne 

87. powtarza, że zapobieganie kryzysom i 
zarządzanie kryzysowe są istotnymi 
priorytetami UE; w związku z tym 
podkreśla potrzebę zapewnienia 
skutecznych i odpowiednio finansowanych 
instrumentów służących ich realizacji; 
wyraża pogląd, że obecny instrument na 
rzecz stabilności pozostaje ważnym 
środkiem umożliwiającym Unii 
natychmiastowe reagowanie na sytuacje 
kryzysowe, lecz należy położyć większy 
nacisk na budowanie pokoju i 
zapobieganie konfliktom w dłuższej 
perspektywie, w szczególności poprzez 
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umożliwiające lepsze reagowanie; programy geograficzne umożliwiające 
lepsze reagowanie;

Or. en

Poprawka 890
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 87

Projekt rezolucji Poprawka

87. powtarza, że zapobieganie kryzysom i 
zarządzanie kryzysowe są istotnymi 
priorytetami UE; w związku z tym 
podkreśla potrzebę zapewnienia 
skutecznych i odpowiednio finansowanych 
instrumentów służących ich realizacji; 
wyraża pogląd, że obecny instrument na 
rzecz stabilności pozostaje ważnym 
środkiem umożliwiającym Unii 
natychmiastowe reagowanie na sytuacje 
kryzysowe, lecz należy położyć większy 
nacisk na działania zapobiegawcze w 
dłuższej perspektywie, w szczególności 
poprzez programy geograficzne 
umożliwiające lepsze reagowanie;

87. powtarza, że zapobieganie kryzysom i 
zarządzanie kryzysowe są istotnymi 
priorytetami UE; w związku z tym 
podkreśla potrzebę zapewnienia 
skutecznych i odpowiednio finansowanych 
instrumentów służących ich realizacji; 
wyraża pogląd, że obecny instrument na 
rzecz stabilności pozostaje ważnym 
środkiem umożliwiającym Unii 
natychmiastowe reagowanie na sytuacje 
kryzysowe, lecz należy położyć większy 
nacisk na działania zapobiegawcze w 
dłuższej perspektywie, w tym budowanie 
pokoju i zapobieganie konfliktom, w 
szczególności poprzez programy 
geograficzne umożliwiające lepsze 
reagowanie;

Or. en

Poprawka 891
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 88

Projekt rezolucji Poprawka

88. uważa, że pomoc humanitarna pełni 
ważną rolę w stosunkach zewnętrznych 
UE; podkreśla potrzebę zapewnienia 

88. uważa, że wprawdzie nie należy 
pomijać pomocy humanitarnej, ale przed 
wypłaceniem kolejnych środków należy 
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odpowiednich środków budżetowych 
przeznaczonych na instrument pomocy 
humanitarnej oraz rezerwy na pomoc 
nadzwyczajną;

przeprowadzić właściwe kontrole sposobu 
wykorzystania funduszy;

Or. en

Poprawka 892
Richard Ashworth

Projekt rezolucji
Ustęp 88

Projekt rezolucji Poprawka

88. uważa, że pomoc humanitarna pełni 
ważną rolę w stosunkach zewnętrznych 
UE; podkreśla potrzebę zapewnienia 
odpowiednich środków budżetowych 
przeznaczonych na instrument pomocy 
humanitarnej oraz rezerwy na pomoc 
nadzwyczajną;

88. uważa, że pomoc humanitarna pełni 
ważną rolę w stosunkach zewnętrznych 
UE; podkreśla potrzebę zapewnienia 
odpowiednich środków budżetowych 
przeznaczonych na instrument pomocy 
humanitarnej oraz rezerwy na pomoc 
nadzwyczajną; podkreśla, że zamiast 
ustanawiać nowe mechanizmy na szczeblu 
UE, należy wykorzystywać i usprawniać
istniejące europejskie mechanizmy w 
dziedzinie pomocy humanitarnej;

Or. en

Poprawka 893
Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 88

Projekt rezolucji Poprawka

88. uważa, że pomoc humanitarna pełni 
ważną rolę w stosunkach zewnętrznych 
UE; podkreśla potrzebę zapewnienia 
odpowiednich środków budżetowych 
przeznaczonych na instrument pomocy 
humanitarnej oraz rezerwy na pomoc 
nadzwyczajną;

88. uważa, że pomoc humanitarna pełni 
ważną rolę w stosunkach zewnętrznych 
UE; podkreśla potrzebę zapewnienia 
odpowiednich środków budżetowych 
przeznaczonych na instrument pomocy 
humanitarnej oraz rezerwy na pomoc 
nadzwyczajną; podkreśla, że mimo iż 
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służby cywilne wyznaczone do walki z 
katastrofami i służby cywilne ochrony 
przed kryzysem nie dysponują 
wystarczającymi środkami i odpowiednią 
infrastrukturą umożliwiającą 
kompleksowe reagowanie na kryzys lub 
katastrofę; w przypadku ich wystąpienia 
nie należy wykorzystywać ani
przemieszczać sił zbrojnych w granicach 
lub poza UE; uważa, że cywilne służby 
ochrony ludności należy wyposażyć w 
środki niezbędne do należytego 
wykonywania tych zadań we własnym 
zakresie;

Or. en

Poprawka 894
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 88

Projekt rezolucji Poprawka

88. uważa, że pomoc humanitarna pełni 
ważną rolę w stosunkach zewnętrznych 
UE; podkreśla potrzebę zapewnienia 
odpowiednich środków budżetowych
przeznaczonych na instrument pomocy 
humanitarnej oraz rezerwy na pomoc 
nadzwyczajną;

88. uważa, że pomoc humanitarna pełni 
ważną rolę w stosunkach zewnętrznych 
UE; zauważa, że coraz częściej zdarzają
się klęski żywiołowe, których skutki są
coraz bardziej tragiczne, a jednocześnie 
częściej dochodzić będzie do konfliktów z 
względu na walkę o dostęp do zasobów
takich jak energia, woda czy surowce; w 
związku z tym jest zdania, że w 
najbliższych latach należy znacznie 
zwiększyć budżet przeznaczony na 
instrument pomocy humanitarnej oaz 
rezerwy na pomoc nadzwyczajną, tak aby 
uniknąć corocznych doraźnych wniosków
Komisji Europejskiej o dodatkowe 
fundusze; budżet ten powinien pozostać 
niezależny, aby zagwarantować 
neutralność pomocy humanitarnej, 
niezależnej od innych czynników lub 
interesów (np. geopolitycznych);
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Or. en

Poprawka 895
Bas Eickhout, Franziska Katharina Brantner

Projekt rezolucji
Ustęp 88

Projekt rezolucji Poprawka

88. uważa, że pomoc humanitarna pełni 
ważną rolę w stosunkach zewnętrznych 
UE; podkreśla potrzebę zapewnienia 
odpowiednich środków budżetowych 
przeznaczonych na instrument pomocy 
humanitarnej oraz rezerwy na pomoc 
nadzwyczajną;

88. uważa, że pomoc humanitarna pełni 
ważną rolę w stosunkach zewnętrznych 
UE; podkreśla potrzebę zapewnienia 
odpowiednich środków budżetowych 
przeznaczonych na instrument pomocy 
humanitarnej oraz rezerwy na pomoc 
nadzwyczajną; wskazuje, że etap 
pierwszych sześciu miesięcy przed 
powrotem do zwykłego programu 
współpracy na rzecz rozwoju w razie 
klęski lub kryzysu nie jest dobrze 
opracowany w obecnych instrumentach 
finansowych i w związku z tym uważa, że 
należy utworzyć nową kopertę na rzecz 
długotrwałej pomocy po katastrofie lub 
klęsce, obejmującą remonty i odbudowę, i 
która powinna być ukierunkowana na 
standardową współpracę na rzecz rozwoju 
lub powrót do takiej współpracy;

Or. en

Poprawka 896
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Projekt rezolucji
Ustęp 88

Projekt rezolucji Poprawka

88. uważa, że pomoc humanitarna pełni 
ważną rolę w stosunkach zewnętrznych 
UE; podkreśla potrzebę zapewnienia 
odpowiednich środków budżetowych 
przeznaczonych na instrument pomocy 

88. uważa, że pomoc humanitarna pełni 
ważną rolę w stosunkach zewnętrznych UE 
i może mieć bezpośredni wpływ na 
politykę wewnętrzną; podkreśla potrzebę 
zapewnienia odpowiednich środków 
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humanitarnej oraz rezerwy na pomoc 
nadzwyczajną;

budżetowych przeznaczonych na 
instrument pomocy humanitarnej oraz 
rezerwy na pomoc nadzwyczajną;

Or. en

Poprawka 897
Richard Ashworth

Projekt rezolucji
Ustęp 88a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

88a. podkreśla znaczenie bliskiej 
współpracy z partnerami 
międzynarodowymi przy ocenie potrzeb, 
która umożliwiałaby odpowiedni, 
efektywny, sprawiedliwy i elastyczny 
przydział pomocy;

Or. en

Poprawka 898
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 88b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

88b. przypomina, że potrzebny jest 
oddzielny dział budżetu na pomoc 
humanitarną, aby zapewnić jej konieczną 
i bezwarunkową niezależność od innych 
obszarów polityki zewnętrznej UE; 
podkreśla, że należy zwiększyć środki na 
pomoc humanitarną oraz że należy 
bardziej uelastycznić przydział tych 
środków, aby umożliwić odpowiednią 
reakcję na rosnącą liczbę kryzysów i klęsk 
żywiołowych;

Or. de
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Poprawka 899
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 89

Projekt rezolucji Poprawka

89. uważa, że organy administracji 
publicznej o wysokiej jakości, zarówno na 
szczeblu unijnym, jak i krajowym, są 
zasadniczym elementem umożliwiającym 
osiągnięcie strategicznych celów 
określonych w strategii „Europa 2020”; 
wzywa Komisję do przedstawienia jasnej 
analizy wydatków administracyjnych po 
2013 r., należycie uwzględniającej wysiłki 
podejmowane w celu konsolidacji 
finansów publicznych, nowe zadania i 
kompetencje przyznane Unii Traktatem z 
Lizbony oraz większą efektywność, którą 
można uzyskać dzięki optymalnemu 
wykorzystaniu zasobów ludzkich, w 
szczególności za pomocą przegrupowania;

89. uważa, że organy administracji 
publicznej o wysokiej jakości, zarówno na 
szczeblu unijnym, jak i krajowym, są 
zasadniczym elementem umożliwiającym 
osiągnięcie strategicznych celów 
dotyczących postępu społecznego przy 
jednoczesnym poszanowaniu wszystkich 
pracujących ludzi, dlatego też należy 
priorytetowo traktować prawa 
pracowników, w tym wynagrodzenia;

Or. pt

Poprawka 900
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias w imieniu grupy 
ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 89

Projekt rezolucji Poprawka

89. uważa, że organy administracji 
publicznej o wysokiej jakości, zarówno na 
szczeblu unijnym, jak i krajowym, są 
zasadniczym elementem umożliwiającym 
osiągnięcie strategicznych celów 
określonych w strategii „Europa 2020”; 
wzywa Komisję do przedstawienia jasnej 
analizy wydatków administracyjnych po 

89. uważa, że organy administracji 
publicznej o wysokiej jakości, zarówno na 
szczeblu unijnym, jak i krajowym, są 
zasadniczym elementem umożliwiającym 
osiągnięcie strategicznych celów 
określonych w strategii „Europa 2020”; 
wzywa Komisję do przedstawienia jasnej 
analizy wydatków administracyjnych po 
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2013 r., należycie uwzględniającej wysiłki 
podejmowane w celu konsolidacji 
finansów publicznych, nowe zadania i 
kompetencje przyznane Unii Traktatem z 
Lizbony oraz większą efektywność, którą 
można uzyskać dzięki optymalnemu 
wykorzystaniu zasobów ludzkich, w 
szczególności za pomocą przegrupowania;

2013 r., w tym przyszłych wydatków na 
obecny system emerytalny, należycie 
uwzględniającej wysiłki podejmowane w 
celu konsolidacji finansów publicznych, 
nowe zadania i kompetencje przyznane 
Unii Traktatem z Lizbony oraz większą 
efektywność, którą można uzyskać dzięki 
optymalnemu wykorzystaniu zasobów 
ludzkich, w szczególności za pomocą 
przegrupowania;

Or. en

Poprawka 901
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 89

Projekt rezolucji Poprawka

89. uważa, że organy administracji
publicznej o wysokiej jakości, zarówno na 
szczeblu unijnym, jak i krajowym, są
zasadniczym elementem umożliwiającym 
osiągnięcie strategicznych celów 
określonych w strategii „Europa 2020”; 
wzywa Komisję do przedstawienia jasnej 
analizy wydatków administracyjnych po 
2013 r., należycie uwzględniającej wysiłki 
podejmowane w celu konsolidacji 
finansów publicznych, nowe zadania i 
kompetencje przyznane Unii Traktatem z 
Lizbony oraz większą efektywność, którą 
można uzyskać dzięki optymalnemu
wykorzystaniu zasobów ludzkich, w 
szczególności za pomocą przegrupowania;

89. uważa, że administracja publiczna o 
wysokiej jakości, zarówno na szczeblu 
unijnym, jak i krajowym, jest zasadniczym 
elementem umożliwiającym dążenie do 
osiągnięcia aspiracji, które w strategii 
„Europa 2020” określone są zaszczytnym 
mianem strategii przy pozornym 
pominięciu niepowodzenia strategii 
lizbońskiej; wzywa Komisję do 
przedstawienia jasnej analizy wydatków 
administracyjnych po 2013 r., należycie 
uwzględniającej wysiłki podejmowane w 
celu konsolidacji finansów publicznych, 
nowe zadania i kompetencje zawarte przez 
Unię w Traktacie z Lizbony oraz rzekomą
większą efektywność, którą można uzyskać 
dzięki zmienionemu wykorzystaniu 
zasobów ludzkich, w szczególności za 
pomocą przegrupowania;

Or. en
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Poprawka 902
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 89

Projekt rezolucji Poprawka

89. uważa, że organy administracji 
publicznej o wysokiej jakości, zarówno na 
szczeblu unijnym, jak i krajowym, są 
zasadniczym elementem umożliwiającym 
osiągnięcie strategicznych celów 
określonych w strategii „Europa 2020”; 
wzywa Komisję do przedstawienia jasnej 
analizy wydatków administracyjnych po 
2013 r., należycie uwzględniającej wysiłki 
podejmowane w celu konsolidacji 
finansów publicznych, nowe zadania i 
kompetencje przyznane Unii Traktatem z 
Lizbony oraz większą efektywność, którą 
można uzyskać dzięki optymalnemu 
wykorzystaniu zasobów ludzkich, w 
szczególności za pomocą przegrupowania;

89. uważa, że należy zagwarantować
wysoką jakość pracy organów
administracji publicznej, zarówno na 
szczeblu unijnym, jak i krajowym; wzywa 
Komisję do przedstawienia jasnej analizy 
wydatków administracyjnych po 2013 r., 
należycie uwzględniającej wysiłki 
podejmowane w celu konsolidacji 
finansów publicznych, nowe zadania i 
kompetencje przyznane Unii Traktatem z 
Lizbony oraz większą efektywność, którą 
można uzyskać dzięki optymalnemu 
wykorzystaniu zasobów ludzkich, w 
szczególności za pomocą przegrupowania;

Or. en

Poprawka 903
James Elles

Projekt rezolucji
Ustęp 89

Projekt rezolucji Poprawka

89. uważa, że organy administracji 
publicznej o wysokiej jakości, zarówno na 
szczeblu unijnym, jak i krajowym, są 
zasadniczym elementem umożliwiającym 
osiągnięcie strategicznych celów 
określonych w strategii „Europa 2020”; 
wzywa Komisję do przedstawienia jasnej 
analizy wydatków administracyjnych po 
2013 r., należycie uwzględniającej wysiłki 
podejmowane w celu konsolidacji 
finansów publicznych, nowe zadania i 

89. uważa, że organy administracji 
publicznej o wysokiej jakości, zarówno na 
szczeblu unijnym, jak i krajowym, są 
zasadniczym elementem umożliwiającym 
osiągnięcie strategicznych celów 
określonych w strategii „Europa 2020”; 
wzywa Komisję do przedstawienia jasnej 
analizy wydatków administracyjnych po 
2013 r., należycie uwzględniającej wysiłki 
podejmowane w celu konsolidacji 
finansów publicznych, nowe zadania i 
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kompetencje przyznane Unii Traktatem z 
Lizbony oraz większą efektywność, którą 
można uzyskać dzięki optymalnemu 
wykorzystaniu zasobów ludzkich, w 
szczególności za pomocą przegrupowania;

kompetencje przyznane Unii Traktatem z 
Lizbony oraz większą efektywność, którą 
można uzyskać dzięki optymalnemu 
wykorzystaniu zasobów ludzkich, w 
szczególności za pomocą przegrupowania i 
nowych technologii;

Or. en

Poprawka 904
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 89a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

89a. wskazuje, że w ramach takiej analizy 
należy zbadać możliwość osiągnięcia 
efektu synergii i, jeśli to możliwe,
oszczędności, m.in. poprzez dalszą 
współpracę międzyinstytucjonalną, 
dokonanie przez każdą instytucję 
przeglądu stosowanych przez nią metod, 
lepsze oddzielenie zadań instytucji i 
agencji, oraz że powinno się oprócz tego 
uwzględnić średnio- i długoterminowe 
skutki finansowe systemów emerytalnych, 
tendencji związanych z wiekiem, a także 
emerytury, zatrudnienie i inne obszary 
ustawowych przepisów obowiązujących 
personel instytucji UE w związku z
potrzebą zagwarantowania 
długoterminowej stabilności;

Or. en

Poprawka 905
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 89b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

89b. zauważa, że koszty administracyjne, 
które wynoszą 5,7% wszystkich wydatków,
stanowią wyższy odsetek wydatków w 
porównaniu z państwami członkowskimi i 
w związku z tym oczekuje, że skutkiem 
analizy Komisji będą oszczędności 
umożliwiające finansowanie kluczowych 
priorytetów; wzywa Radę Europejską do 
umożliwienia Parlamentowi 
Europejskiemu wyboru jednej siedziby w 
Brukseli, co pozwoli dokonać znacznych 
oszczędności w budżecie Parlamentu 
poprzez eliminację comiesięcznych 
przenosin do Strasburga; domaga się 
oszczędności na podobną skalę we 
wszystkich instytucjach;

Or. en

Poprawka 906
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 89c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

89c. wskazuje na znaczące oszczędności, 
które byłyby możliwe, gdyby Parlament 
Europejski miał jedną siedzibę;

Or. en

Poprawka 907
Guy Verhofstadt, Carl Haglund w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 89d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

89d. jest przekonany, że wszystkie wydatki 
administracyjne należy uwzględnić w 
jednym dziale budżetowym związanym z
administracją oraz że całkowite wydatki 
administracyjne nie tylko nie będą 
przewyższać obecnego poziomu, ale 
oprócz tego poszukiwanie oszczędności w 
kosztach administracyjnych, także w 
przypadku Parlamentu Europejskiego, 
powinno skutkować zmniejszeniem całego 
budżetu administracyjnego; zachęca w 
związku z tym Radę do zmiany Traktatu, 
która umożliwi wykonywanie wszystkich 
prac Parlamentu Europejskiego w jednej 
siedzibie, a jednocześnie zagwarantuje 
jedną siedzibę wszystkich nowych agencji 
europejskich, w tym Europejskich 
Urzędów Nadzoru, do likwidacji 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego oraz gruntownej 
restrukturyzacji pozostałych części 
administracji UE;

Or. en

Poprawka 908
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 89e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

89e. uważa, że Parlament Europejski 
powinien całkowicie zrezygnować z sesji 
miesięcznych w Strasburgu, ponieważ 
można lepiej wykorzystać prawie 200 mln 
euro rocznie, które europejscy podatnicy 
płacą na utrzymanie siedziby Parlamentu 
Europejskiego w Strasburgu;

Or. fi
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Poprawka 909
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 89f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

89f. wzywa Komisję i Rady do ponownego 
rozpatrzenia poziomu pensji i świadczeń 
urzędników służby cywilnej UE; uważa, że 
zadania krajowych i unijnych urzędników 
w znacznym stopniu się pokrywają;

Or. en

Poprawka 910
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 90

Projekt rezolucji Poprawka

90. uważa, że struktura następnych WRF 
powinna być realistyczna, ułatwiać 
ciągłość planowania i pozwalać na 
uniknięcie niedociągnięć istniejących w 
obecnych WRF; w tym kontekście 
podkreśla, że trzeba uniknąć 
nieuzasadnionych radykalnych zmian 
oraz ujednolicić i poprawić obecną 
strukturę;

skreślony

Or. en

Poprawka 911
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 90
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Projekt rezolucji Poprawka

90. uważa, że struktura następnych WRF 
powinna być realistyczna, ułatwiać 
ciągłość planowania i pozwalać na 
uniknięcie niedociągnięć istniejących w 
obecnych WRF; w tym kontekście
podkreśla, że trzeba uniknąć 
nieuzasadnionych radykalnych zmian oraz 
ujednolicić i poprawić obecną strukturę;

90. uważa, że struktura następnych WRF 
powinna ułatwiać ciągłość planowania i 
pozwalać na uniknięcie niedociągnięć 
istniejących w obecnych WRF, które nie 
zagwarantowały realizacji priorytetów 
określonych w Traktacie z Lizbony oraz 
innych inicjatyw tworzących wartość 
dodaną UE, umożliwiających jej 
wypełnienie zobowiązań i spełnienie 
oczekiwań obywateli; wzywa do 
finansowania realizacji nowych zadań 
zawartych w Traktacie z Lizbony, 
zwłaszcza w dziale 1A „Konkurencyjność, 
Wzrost i Zatrudnienie” i dziale 4 „UE 
jako partner na arenie 
międzynarodowej”; podkreśla, że trzeba 
uniknąć nieuzasadnionych radykalnych 
zmian oraz ujednolicić i poprawić obecną 
strukturę;

Or. en

Poprawka 912
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 90

Projekt rezolucji Poprawka

90. uważa, że struktura następnych WRF 
powinna być realistyczna, ułatwiać 
ciągłość planowania i pozwalać na 
uniknięcie niedociągnięć istniejących w 
obecnych WRF; w tym kontekście 
podkreśla, że trzeba uniknąć 
nieuzasadnionych radykalnych zmian oraz 
ujednolicić i poprawić obecną strukturę;

90. uważa, że struktura następnych WRF 
powinna zarówno ułatwiać ciągłość 
planowania oraz elastyczność, jak i 
pozwalać na uniknięcie niedociągnięć 
istniejących w obecnych WRF; w tym 
kontekście podkreśla, że trzeba uniknąć 
nieuzasadnionych radykalnych zmian oraz 
ujednolicić i poprawić obecną strukturę; 
zdaje sobie jednak sprawę, że struktura 
WRF jest ostatecznie arbitralnym 
wyborem pomiędzy połączeniem lub 
rozdzieleniem określonych obszarów 
polityki lub programów oraz że nie 
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struktura, lecz treść programów i ich 
finansowanie są ważne przy ocenie 
wkładu w osiągnięcie celów związanych z 
inteligentnym i zrównoważonym rozwojem 
sprzyjającym włączeniu społecznemu w 
ramach strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 913
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 90

Projekt rezolucji Poprawka

90. uważa, że struktura następnych WRF 
powinna być realistyczna, ułatwiać 
ciągłość planowania i pozwalać na 
uniknięcie niedociągnięć istniejących w 
obecnych WRF; w tym kontekście 
podkreśla, że trzeba uniknąć 
nieuzasadnionych radykalnych zmian 
oraz ujednolicić i poprawić obecną 
strukturę;

90. uważa, że struktura następnych WRF 
powinna być realistyczna, ułatwiać 
ciągłość planowania i pozwalać na 
uniknięcie niedociągnięć w obecnych 
WRF;

Or. en

Poprawka 914
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias w imieniu grupy 
ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 90

Projekt rezolucji Poprawka

90. uważa, że struktura następnych WRF 
powinna być realistyczna, ułatwiać 
ciągłość planowania i pozwalać na 
uniknięcie niedociągnięć istniejących w 
obecnych WRF; w tym kontekście 
podkreśla, że trzeba uniknąć 

90. uważa, że struktura następnych WRF 
powinna być realistyczna, ułatwiać 
ciągłość planowania i gwarantować 
elastyczność w ramach poszczególnych 
działów i pomiędzy nimi oraz pozwalać na 
uniknięcie niedociągnięć w obecnych 
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nieuzasadnionych radykalnych zmian 
oraz ujednolicić i poprawić obecną 
strukturę;

WRF; podkreśla, że priorytety polityczne 
należy określać na szczeblu unijnym oraz 
że budżet powinien być zatem opracowany 
zgodnie z nimi;

Or. en

Poprawka 915
Reimer Böge w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 90

Projekt rezolucji Poprawka

90. uważa, że struktura następnych WRF 
powinna być realistyczna, ułatwiać 
ciągłość planowania i pozwalać na 
uniknięcie niedociągnięć istniejących w 
obecnych WRF; w tym kontekście 
podkreśla, że trzeba uniknąć 
nieuzasadnionych radykalnych zmian oraz 
ujednolicić i poprawić obecną strukturę;

90. uważa, że struktura następnych WRF 
powinna być realistyczna, ułatwiać 
ciągłość planowania i pozwalać na 
uniknięcie niedociągnięć istniejących w 
obecnych WRF, jednocześnie zwiększając 
widoczność priorytetów politycznych i 
budżetowych UE dla europejskich 
obywateli; w tym kontekście podkreśla, że 
trzeba uniknąć nieuzasadnionych 
radykalnych zmian oraz ujednolicić i 
poprawić obecną strukturę;

Or. en

Poprawka 916
Jürgen Klute, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 90

Projekt rezolucji Poprawka

90. uważa, że struktura następnych WRF 
powinna być realistyczna, ułatwiać 
ciągłość planowania i pozwalać na 
uniknięcie niedociągnięć istniejących w 
obecnych WRF; w tym kontekście 
podkreśla, że trzeba uniknąć 
nieuzasadnionych radykalnych zmian oraz 

90. uważa, że struktura następnych WRF 
powinna być realistyczna, ułatwiać 
ciągłość planowania i pozwalać na 
uniknięcie niedociągnięć w obecnych 
WRF; w tym kontekście podkreśla 
potrzebę radykalnych zmian;
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ujednolicić i poprawić obecną strukturę;

Or. en

Poprawka 917
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 91

Projekt rezolucji Poprawka

91. uważa, że strategia „Europa 2020” 
powinna być politycznym punktem 
odniesienia dla następnych WRF; uważa 
zatem, że struktura ta powinna 
odzwierciedlać aspekty strategii „Europa 
2020” odnoszące się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz nadawać im 
widoczność polityczną; w związku z tym 
proponuje zgrupowanie wszystkich polityk 
związanych ze strategią „Europa 2020” w 
jednym dziale;

skreślony

Or. en

Poprawka 918
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 91

Projekt rezolucji Poprawka

91. uważa, że strategia „Europa 2020” 
powinna być politycznym punktem 
odniesienia dla następnych WRF; uważa
zatem, że struktura ta powinna 
odzwierciedlać aspekty strategii „Europa 
2020” odnoszące się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz nadawać im 
widoczność polityczną; w związku z tym 

91. uważa że struktura ta powinna 
odzwierciedlać aspekty strategii „Europa 
2020” odnoszące się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz nadawać im 
widoczność polityczną;
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proponuje zgrupowanie wszystkich polityk 
związanych ze strategią „Europa 2020” w 
jednym dziale;

Or. pt

Poprawka 919
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 91

Projekt rezolucji Poprawka

91. uważa, że strategia „Europa 2020” 
powinna być politycznym punktem 
odniesienia dla następnych WRF; uważa 
zatem, że struktura ta powinna 
odzwierciedlać aspekty strategii „Europa 
2020” odnoszące się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz nadawać im 
widoczność polityczną; w związku z tym 
proponuje zgrupowanie wszystkich polityk 
związanych ze strategią „Europa 2020” w 
jednym dziale;

91. uważa, że strategia „Europa 2020” 
powinna być politycznym punktem 
odniesienia dla następnych WRF; uważa 
zatem, że struktura ta powinna 
odzwierciedlać aspekty strategii „Europa 
2020” odnoszące się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz nadawać im 
widoczność polityczną;

Or. en

Poprawka 920
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 91

Projekt rezolucji Poprawka

91. uważa, że strategia „Europa 2020” 
powinna być politycznym punktem 
odniesienia dla następnych WRF; uważa 
zatem, że struktura ta powinna 
odzwierciedlać aspekty strategii „Europa 
2020” odnoszące się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

91. uważa, że strategia „Europa 2020” 
powinna być politycznym punktem 
odniesienia dla następnych WRF; uważa 
zatem, że struktura ta powinna 
odzwierciedlać aspekty strategii „Europa 
2020” odnoszące się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
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włączeniu społecznemu oraz nadawać im 
widoczność polityczną; w związku z tym 
proponuje zgrupowanie wszystkich polityk 
związanych ze strategią „Europa 2020” w 
jednym dziale;

włączeniu społecznemu oraz nadawać im 
widoczność polityczną;

Or. pl

Poprawka 921
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 91

Projekt rezolucji Poprawka

91. uważa, że strategia „Europa 2020” 
powinna być politycznym punktem 
odniesienia dla następnych WRF; uważa 
zatem, że struktura ta powinna 
odzwierciedlać aspekty strategii „Europa 
2020” odnoszące się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz nadawać im 
widoczność polityczną;

91. uważa, że strategia „Europa 2020” 
powinna być politycznym punktem 
odniesienia dla następnych WRF; 
ponownie podkreśla, że polityka spójności 
z uwagi na jej przekrojowy charakter 
przyczynia się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020”; uważa zatem, że 
struktura ta powinna odzwierciedlać 
aspekty strategii „Europa 2020” odnoszące 
się do inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, a także nadawać 
im widoczność polityczną; w związku z 
tym proponuje zgrupowanie wszystkich 
polityk związanych ze strategią „Europa
2020” i spójnością w jednym dziale;

Or. en

Poprawka 922
Reimer Böge w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 91
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Projekt rezolucji Poprawka

91. uważa, że strategia „Europa 2020” 
powinna być politycznym punktem 
odniesienia dla następnych WRF; uważa 
zatem, że struktura ta powinna 
odzwierciedlać aspekty strategii „Europa 
2020” odnoszące się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz nadawać im 
widoczność polityczną; w związku z tym 
proponuje zgrupowanie wszystkich polityk 
związanych ze strategią „Europa 2020” w 
jednym dziale;

91. uważa, że strategia „Europa 2020” 
powinna być głównym politycznym 
punktem odniesienia dla następnych WRF; 
uważa zatem, że struktura ta powinna 
odzwierciedlać aspekty strategii „Europa 
2020” odnoszące się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz nadawać im 
widoczność polityczną;

Or. en

Poprawka 923
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 91

Projekt rezolucji Poprawka

91. uważa, że strategia „Europa 2020” 
powinna być politycznym punktem 
odniesienia dla następnych WRF; uważa 
zatem, że struktura ta powinna 
odzwierciedlać aspekty strategii „Europa 
2020” odnoszące się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz nadawać im 
widoczność polityczną; w związku z tym 
proponuje zgrupowanie wszystkich polityk 
związanych ze strategią „Europa 2020” w 
jednym dziale;

91. uważa, że strategia „Europa 2020” 
powinna być politycznym punktem 
odniesienia dla następnych WRF; uważa 
zatem, że struktura ta powinna 
odzwierciedlać aspekty strategii „Europa 
2020” odnoszące się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz nadawać im w 
równym stopniu widoczność polityczną; w 
związku z tym proponuje zgrupowanie 
wszystkich polityk związanych ze strategią 
„Europa 2020” w jednym dziale;

Or. en

Poprawka 924
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D
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Projekt rezolucji
Ustęp 91

Projekt rezolucji Poprawka

91. uważa, że strategia „Europa 2020” 
powinna być politycznym punktem 
odniesienia dla następnych WRF; uważa 
zatem, że struktura ta powinna 
odzwierciedlać aspekty strategii „Europa 
2020” odnoszące się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz nadawać im 
widoczność polityczną; w związku z tym 
proponuje zgrupowanie wszystkich 
polityk związanych ze strategią „Europa 
2020” w jednym dziale;

91. jest zdania, że strategia „Europa 2020” 
powinna być głównym politycznym 
punktem odniesienia dla następnych WRF;
jednocześnie uważa, że nie jest strategią 
obejmującą wszystkie obszary polityki 
Unii i w związku z tym postanawia
zaproponować nową strukturę, która 
będzie odzwierciedlać wspólny program 
polityczny UE i zgrupuje wszystkie polityki 
wewnętrzne UE w jednym dziale przy 
jednoczesnym zachowaniu drugiego 
działu dla wszystkich polityk 
zewnętrznych;

Or. en

Poprawka 925
James Elles

Projekt rezolucji
Ustęp 92

Projekt rezolucji Poprawka

92. jest jednak świadomy, że rozwój 
wydatków musi następować w sposób 
uporządkowany oraz że w przypadku 
polityk wiążących się ze znaczącymi 
wydatkami zapewnione muszą być stabilne 
ramy planowania finansowego; proponuje 
zatem utworzenie w dziale dotyczącym 
strategii „Europa 2020” trzech 
poddziałów obejmujących powiązane 
polityki, które również powinny sprzyjać 
ich lepszej koordynacji i synergii w 
realizacji; proponuje zatem poddział 
obejmujący strategie polityczne związane z 
wiedzą; drugi poddział obejmujący 
strategie polityczne związane ze 
zrównoważonym rozwojem i wydajnym 
wykorzystywaniem zasobów; oraz trzeci 

92. jest jednak świadomy, że rozwój 
wydatków musi następować w sposób 
uporządkowany oraz że w przypadku 
polityk wiążących się ze znaczącymi 
wydatkami zapewnione muszą być stabilne 
ramy planowania finansowego;
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poddział poświęcony polityce spójności 
odzwierciedlający jej przekrojowy 
charakter i jej wkład w osiągnięcie 
wszystkich celów strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 926
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 92

Projekt rezolucji Poprawka

92. jest jednak świadomy, że rozwój 
wydatków musi następować w sposób 
uporządkowany oraz że w przypadku 
polityk wiążących się ze znaczącymi 
wydatkami zapewnione muszą być stabilne 
ramy planowania finansowego; proponuje 
zatem utworzenie w dziale dotyczącym 
strategii „Europa 2020” trzech poddziałów 
obejmujących powiązane polityki, które 
również powinny sprzyjać ich lepszej 
koordynacji i synergii w realizacji; 
proponuje zatem poddział obejmujący 
strategie polityczne związane z wiedzą; 
drugi poddział obejmujący strategie 
polityczne związane ze zrównoważonym 
rozwojem i wydajnym wykorzystywaniem 
zasobów; oraz trzeci poddział poświęcony 
polityce spójności odzwierciedlający jej 
przekrojowy charakter i jej wkład w 
osiągnięcie wszystkich celów strategii 
„Europa 2020”;

92. jest jednak świadomy, że rozwój 
wydatków musi następować w sposób 
uporządkowany oraz że w przypadku 
polityk wiążących się ze znaczącymi 
wydatkami zapewnione muszą być stabilne 
ramy planowania finansowego; proponuje 
zatem utworzyć w miejsce obecnych pięciu 
działów trzy, z których jeden obejmowałby 
wszystkie wydatki związane ze strategią 
„Europa 2020”, drugi obywatelstwo i 
stosunki zewnętrzne, a trzeci wydatki 
administracyjne;

Or. en

Poprawka 927
Reimer Böge w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 92
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Projekt rezolucji Poprawka

92. jest jednak świadomy, że rozwój 
wydatków musi następować w sposób 
uporządkowany oraz że w przypadku 
polityk wiążących się ze znaczącymi 
wydatkami zapewnione muszą być stabilne 
ramy planowania finansowego; proponuje 
zatem utworzenie w dziale dotyczącym 
strategii „Europa 2020” trzech poddziałów 
obejmujących powiązane polityki, które 
również powinny sprzyjać ich lepszej 
koordynacji i synergii w realizacji; 
proponuje zatem poddział obejmujący 
strategie polityczne związane z wiedzą; 
drugi poddział obejmujący strategie 
polityczne związane ze zrównoważonym 
rozwojem i wydajnym wykorzystywaniem 
zasobów; oraz trzeci poddział poświęcony 
polityce spójności odzwierciedlający jej 
przekrojowy charakter i jej wkład w 
osiągnięcie wszystkich celów strategii 
„Europa 2020”;

92. jest jednak świadomy, że rozwój 
wydatków musi następować w sposób 
uporządkowany oraz że w przypadku 
polityk wiążących się ze znaczącymi 
wydatkami zapewnione muszą być stabilne 
ramy planowania finansowego; proponuje 
zatem utworzenie w dziale dotyczącym 
strategii „Europa 2020” czterech
poddziałów obejmujących powiązane 
polityki, które również powinny sprzyjać 
ich lepszej koordynacji i synergii w 
realizacji; proponuje zatem poddział 
obejmujący strategie polityczne związane z 
wiedzą; drugi poddział dotyczący 
zrównoważonego rozwoju, obejmujący 
środowisko, zmianę klimatu, politykę 
transportową i energetyczną; trzeci 
poddział poświęcony polityce spójności 
odzwierciedlający jej przekrojowy 
charakter i jej wkład w osiągnięcie 
wszystkich celów strategii „Europa 2020” i 
polityki społecznej; oraz czwarty poddział 
obejmujący politykę rolną i rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 928
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 92

Projekt rezolucji Poprawka

92. jest jednak świadomy, że rozwój 
wydatków musi następować w sposób 
uporządkowany oraz że w przypadku 
polityk wiążących się ze znaczącymi 
wydatkami zapewnione muszą być stabilne 
ramy planowania finansowego; proponuje 
zatem utworzenie w dziale dotyczącym 
strategii „Europa 2020” trzech 
poddziałów obejmujących powiązane 

92. jest jednak świadomy, że rozwój 
wydatków musi następować w sposób 
uporządkowany oraz że w przypadku 
polityk wiążących się ze znaczącymi 
wydatkami zapewnione muszą być stabilne 
ramy planowania finansowego; proponuje 
zatem dział obejmujący strategie 
polityczne związane z wiedzą; drugi dział
obejmujący strategie polityczne związane 
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polityki, które również powinny sprzyjać 
ich lepszej koordynacji i synergii w 
realizacji; proponuje zatem poddział 
obejmujący strategie polityczne związane z 
wiedzą; drugi poddział obejmujący 
strategie polityczne związane ze 
zrównoważonym rozwojem i wydajnym 
wykorzystywaniem zasobów; oraz trzeci 
poddział poświęcony polityce spójności 
odzwierciedlający jej przekrojowy 
charakter i jej wkład w osiągnięcie 
wszystkich celów strategii „Europa 2020”;

ze zrównoważonym rozwojem i wydajnym 
wykorzystywaniem zasobów; oraz trzeci 
dział poświęcony społeczeństwu 
integracyjnemu wraz z poddziałem 
obejmującym politykę spójności i
odzwierciedlającym jej przekrojowy 
charakter i jej wkład w osiągnięcie 
wszystkich celów strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 929
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Projekt rezolucji
Ustęp 92

Projekt rezolucji Poprawka

92. jest jednak świadomy, że rozwój 
wydatków musi następować w sposób 
uporządkowany oraz że w przypadku 
polityk wiążących się ze znaczącymi 
wydatkami zapewnione muszą być stabilne 
ramy planowania finansowego; proponuje 
zatem utworzenie w dziale dotyczącym 
strategii „Europa 2020” trzech poddziałów 
obejmujących powiązane polityki, które 
również powinny sprzyjać ich lepszej 
koordynacji i synergii w realizacji; 
proponuje zatem poddział obejmujący 
strategie polityczne związane z wiedzą; 
drugi poddział obejmujący strategie 
polityczne związane ze zrównoważonym 
rozwojem i wydajnym wykorzystywaniem 
zasobów; oraz trzeci poddział poświęcony 
polityce spójności odzwierciedlający jej 
przekrojowy charakter i jej wkład w 
osiągnięcie wszystkich celów strategii 
„Europa 2020”;

92. jest jednak świadomy, że rozwój 
wydatków musi następować w sposób 
uporządkowany oraz że w przypadku 
polityk wiążących się ze znaczącymi 
wydatkami zapewnione muszą być stabilne 
ramy planowania finansowego; proponuje 
zatem utworzenie w dziale dotyczącym 
strategii „Europa 2020” i spójności trzech 
poddziałów obejmujących powiązane 
polityki, które również powinny sprzyjać 
ich lepszej koordynacji i synergii w 
realizacji; proponuje zatem poddział 
obejmujący strategie polityczne związane z 
wiedzą; drugi poddział obejmujący 
strategie polityczne związane ze 
zrównoważonym rozwojem i wydajnym 
wykorzystywaniem zasobów; oraz trzeci 
poddział poświęcony polityce spójności 
odzwierciedlający jej przekrojowy 
charakter i jej wkład w osiągnięcie 
wszystkich celów strategii „Europa 2020”;

Or. en
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Poprawka 930
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 92

Projekt rezolucji Poprawka

92. jest jednak świadomy, że rozwój 
wydatków musi następować w sposób 
uporządkowany oraz że w przypadku 
polityk wiążących się ze znaczącymi 
wydatkami zapewnione muszą być stabilne 
ramy planowania finansowego; proponuje 
zatem utworzenie w dziale dotyczącym 
strategii „Europa 2020” trzech poddziałów 
obejmujących powiązane polityki, które 
również powinny sprzyjać ich lepszej 
koordynacji i synergii w realizacji; 
proponuje zatem poddział obejmujący 
strategie polityczne związane z wiedzą; 
drugi poddział obejmujący strategie 
polityczne związane ze zrównoważonym 
rozwojem i wydajnym wykorzystywaniem 
zasobów; oraz trzeci poddział poświęcony 
polityce spójności odzwierciedlający jej 
przekrojowy charakter i jej wkład w 
osiągnięcie wszystkich celów strategii 
„Europa 2020”;

92. jest jednak świadomy, że rozwój 
wydatków musi następować w sposób 
uporządkowany oraz że w przypadku 
polityk wiążących się ze znaczącymi 
wydatkami zapewnione muszą być stabilne 
ramy planowania finansowego; proponuje 
zatem utworzenie w dziale dotyczącym 
strategii „Europa 2020” trzech poddziałów 
obejmujących powiązane polityki, które 
również powinny sprzyjać ich lepszej 
koordynacji i synergii w realizacji; 
proponuje zatem poddział obejmujący 
strategie polityczne związane z wiedzą i 
polityką społeczną; drugi poddział 
obejmujący strategie polityczne związane 
ze zrównoważonym rozwojem i wydajnym 
wykorzystywaniem zasobów; oraz trzeci 
poddział poświęcony polityce spójności 
odzwierciedlający jej przekrojowy 
charakter i jej wkład w osiągnięcie 
wszystkich celów strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 931
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 92

Projekt rezolucji Poprawka

92. jest jednak świadomy, że rozwój 
wydatków musi następować w sposób 
uporządkowany oraz że w przypadku 
polityk wiążących się ze znaczącymi 

92. jest jednak świadomy, że rozwój 
wydatków musi następować w sposób 
uporządkowany oraz że w przypadku 
polityk wiążących się ze znaczącymi 
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wydatkami zapewnione muszą być stabilne 
ramy planowania finansowego; proponuje 
zatem utworzenie w dziale dotyczącym 
strategii „Europa 2020” trzech
poddziałów obejmujących powiązane 
polityki, które również powinny sprzyjać 
ich lepszej koordynacji i synergii w 
realizacji; proponuje zatem poddział 
obejmujący strategie polityczne związane z 
wiedzą; drugi poddział obejmujący
strategie polityczne związane ze 
zrównoważonym rozwojem i wydajnym 
wykorzystywaniem zasobów; oraz trzeci 
poddział poświęcony polityce spójności 
odzwierciedlający jej przekrojowy 
charakter i jej wkład w osiągnięcie 
wszystkich celów strategii „Europa 2020”;

wydatkami zapewnione muszą być stabilne 
ramy planowania finansowego; proponuje 
zatem utworzenie w dziale dotyczącym 
polityki wewnętrznej czterech poddziałów 
obejmujących powiązane polityki, które 
również powinny sprzyjać ich lepszej 
koordynacji i synergii w realizacji; 
proponuje zatem poddział obejmujący 
strategie polityczne związane z wiedzą; 
drugi poddział poświęcony polityce 
spójności; trzeci poddział obejmujący 
strategie polityczne związane ze 
zrównoważonym rozwojem gospodarczym
i wydajnym wykorzystywaniem zasobów; 
czwarty poddział poświęcony 
obywatelstwu, który połączyłby dwa 
poddziały istniejące w WRF na lata 2007–
2013 – 3a (wolność bezpieczeństwo i 
sprawiedliwość) i 3b (obywatelstwo) – w 
jeden poddział z uwagi na doświadczone 
wcześniej trudności wynikające ze 
skupienia wielu stosunkowo małych 
programów w jednym niewielkim 
poddziale;

Or. en

Poprawka 932
Ivailo Kalfin, Ana Gomes, Kinga Göncz, Zigmantas Balčytis, Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 92a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

92a. uważa, że niektóre projekty zakrojone 
na szeroką skalę, w przypadku których nie 
można na początku jasno określić potrzeb 
finansowych, mają tendencję do 
odbierania funduszy mniejszym 
skutecznie działającym programom; w 
związku z tym proponuje utworzenie 
oddzielnego poddziału w ramach działu 
pierwszego dla projektów zakrojonych na 
szeroką skalę, w których dofinansowanie 
UE przekracza 1 mld euro, aby 
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zagwarantować opracowanie bardziej 
przewidywalnych systemów finansowania 
zarówno dla widocznych projektów 
zakrojonych na szeroką skalę, jak i dla 
mniejszych;

Or. en

Poprawka 933
Reimer Böge w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 92b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

92b. jest przekonany, że kolejne WFR 
powinny umożliwiać ochronę projektów 
zakrojonych na szeroką skalę mających 
strategiczne znaczenie dla Unii; jest 
przekonany, że w budżecie UE należy 
określić stałą roczną kwotę przeznaczoną
na te projekty, aby zagwarantować 
ciągłość ich planowania i stabilność 
organizacyjną; uważa, że w tym celu 
należy utworzyć osobną sekcję w 
poddziale dotyczącym zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 934
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 92c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

92c. domaga się, aby utworzyć osobny 
poddział na program Galileo;

Or. en
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Poprawka 935
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 93

Projekt rezolucji Poprawka

93. uważa, że biorąc pod uwagę 
zintegrowany charakter strategii „UE 
2020” oraz w celu zapewnienia 
odpowiedniego dostosowania środków 
budżetowych do stopniowego rozwoju 
strategii, należy zapewnić wyższy stopień 
elastyczności między trzema poddziałami
dotyczącymi strategii „UE 2020”;

93. uważa, że biorąc pod uwagę 
zintegrowany charakter strategii „UE 
2020” oraz w celu zapewnienia 
odpowiedniego dostosowania środków 
budżetowych do stopniowego rozwoju 
strategii, należy zapewnić wyższy stopień 
elastyczności między trzema działami
dotyczącymi strategii „UE 2020”;

Or. en

Poprawka 936
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 93

Projekt rezolucji Poprawka

93. uważa, że biorąc pod uwagę 
zintegrowany charakter strategii „UE 
2020” oraz w celu zapewnienia
odpowiedniego dostosowania środków
budżetowych do stopniowego rozwoju 
strategii, należy zapewnić wyższy stopień 
elastyczności między trzema poddziałami 
dotyczącymi strategii „UE 2020”;

93. uważa, że aby uniknąć powyższych 
niedociągnięć, stawić czoła 
niespodziewanym sytuacjom oraz 
zwiększyć efektywność wydatków 
budżetowych należy zapewnić wyższy 
stopień elastyczności w ramach 
poszczególnych działów i poddziałów oraz 
pomiędzy nimi, poniżej ogólnego pułapu 
WRF; jest zdania, że aby zwiększyć
elastyczność WRF należy również 
rozważyć możliwość wyznaczenia 
oddzielnego marginesu dla wszystkich 
działów poniżej ogólnego marginesu 
WRF, który można wykorzystać w ramach 
rocznej procedury budżetowej zgodnie z 
przepisami mającymi zastosowanie do tej 
procedury;
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Or. en

Poprawka 937
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 93

Projekt rezolucji Poprawka

93. uważa, że biorąc pod uwagę 
zintegrowany charakter strategii „UE 
2020” oraz w celu zapewnienia 
odpowiedniego dostosowania środków 
budżetowych do stopniowego rozwoju 
strategii, należy zapewnić wyższy stopień 
elastyczności między trzema poddziałami 
dotyczącymi strategii „UE 2020”;

93. wzywa do rozpatrzenia możliwości 
zagwarantowania wyższego stopnia
elastyczności między trzema poddziałami
dotyczącymi strategii „UE 2020”, które 
powinny spełniać wymagania dotyczące 
zobowiązań i wydatków, biorąc pod uwagę 
zintegrowany charakter strategii „UE 
2020” oraz w celu zapewnienia 
odpowiedniego dostosowania środków 
budżetowych do stopniowego rozwoju 
strategii;

Or. it

Poprawka 938
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 93

Projekt rezolucji Poprawka

93. uważa, że biorąc pod uwagę 
zintegrowany charakter strategii „UE 
2020” oraz w celu zapewnienia 
odpowiedniego dostosowania środków 
budżetowych do stopniowego rozwoju 
strategii, należy zapewnić wyższy stopień 
elastyczności między trzema poddziałami 
dotyczącymi strategii „UE 2020”;

93. uważa, że biorąc pod uwagę 
zintegrowany charakter strategii „UE 
2020” oraz w celu zapewnienia 
odpowiedniego dostosowania środków 
budżetowych do stopniowego rozwoju 
strategii, należy zapewnić wyższy stopień 
elastyczności między trzema poddziałami 
dotyczącymi strategii „UE 2020”; 
podkreśla, że należy zagwarantować pełną 
przejrzystość;

Or. en
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Poprawka 939
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Projekt rezolucji
Ustęp 94

Projekt rezolucji Poprawka

94. przypomina trudności wynikające ze 
skupienia wielu stosunkowo małych 
programów w jednym niewielkim 
poddziale; w związku z tym proponuje 
połączenie istniejących w WRF na lata 
2007-2013 poddziałów 3b (obywatelstwo) i 
3a (wolność, bezpieczeństwo i 
sprawiedliwość) w jeden dział;

skreślony

Or. en

Poprawka 940
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 94

Projekt rezolucji Poprawka

94. przypomina trudności wynikające ze 
skupienia wielu stosunkowo małych 
programów w jednym niewielkim 
poddziale; w związku z tym proponuje 
połączenie istniejących w WRF na lata 
2007-2013 poddziałów 3b (obywatelstwo) i 
3a (wolność, bezpieczeństwo i 
sprawiedliwość) w jeden dział;

skreślony

Or. pt

Poprawka 941
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 94
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Projekt rezolucji Poprawka

94. przypomina trudności wynikające ze 
skupienia wielu stosunkowo małych 
programów w jednym niewielkim 
poddziale; w związku z tym proponuje 
połączenie istniejących w WRF na lata 
2007-2013 poddziałów 3b (obywatelstwo) i 
3a (wolność, bezpieczeństwo i 
sprawiedliwość) w jeden dział;

skreślony

Or. en

Poprawka 942
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 94

Projekt rezolucji Poprawka

94. przypomina trudności wynikające ze 
skupienia wielu stosunkowo małych 
programów w jednym niewielkim 
poddziale; w związku z tym proponuje 
połączenie istniejących w WRF na lata 
2007-2013 poddziałów 3b (obywatelstwo) 
i 3a (wolność, bezpieczeństwo i 
sprawiedliwość) w jeden dział;

94. przypomina trudności wynikające ze 
skupienia wielu stosunkowo małych 
programów w jednym niewielkim 
poddziale; w związku z tym proponuje 
umieszczenie istniejących w WRF na lata 
2007-2013 poddziałów 3b (obywatelstwo) 
i 3a (wolność, bezpieczeństwo i 
sprawiedliwość) w dziale poświęconym 
społeczeństwu integracyjnemu;

Or. en

Poprawka 943
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Projekt rezolucji
Ustęp 94a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

94a. proponuje utrzymanie osobnych 
poddziałów dotyczących polityki wolności, 
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bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz 
obywatelstwa;

Or. en

Poprawka 944
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 95

Projekt rezolucji Poprawka

95. uważa, że po 2013 r. należy 
uwzględnić nowy dział dotyczący 
zarządzania finansowego w celu 
utworzenia powiązania z ewentualną 
interwencją budżetu UE w europejski 
mechanizm stabilizacyjny; wyraża 
zdecydowane przekonanie, że samo 
międzyrządowe podejście jest 
niewystarczające i podważyłoby zasadę 
zbiorowej solidarności;

skreślony

Or. en

Poprawka 945
James Elles

Projekt rezolucji
Ustęp 95

Projekt rezolucji Poprawka

95. uważa, że po 2013 r. należy 
uwzględnić nowy dział dotyczący 
zarządzania finansowego w celu 
utworzenia powiązania z ewentualną 
interwencją budżetu UE w europejski 
mechanizm stabilizacyjny; wyraża 
zdecydowane przekonanie, że samo 
międzyrządowe podejście jest 
niewystarczające i podważyłoby zasadę 
zbiorowej solidarności;

skreślony
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Or. en

Poprawka 946
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 95

Projekt rezolucji Poprawka

95. uważa, że po 2013 r. należy 
uwzględnić nowy dział dotyczący 
zarządzania finansowego w celu 
utworzenia powiązania z ewentualną 
interwencją budżetu UE w europejski 
mechanizm stabilizacyjny; wyraża 
zdecydowane przekonanie, że samo 
międzyrządowe podejście jest 
niewystarczające i podważyłoby zasadę 
zbiorowej solidarności;

skreślony

Or. en

Poprawka 947
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 95

Projekt rezolucji Poprawka

95. uważa, że po 2013 r. należy 
uwzględnić nowy dział dotyczący 
zarządzania finansowego w celu 
utworzenia powiązania z ewentualną 
interwencją budżetu UE w europejski 
mechanizm stabilizacyjny; wyraża 
zdecydowane przekonanie, że samo 
międzyrządowe podejście jest 
niewystarczające i podważyłoby zasadę 
zbiorowej solidarności;

95. uważa, że po 2013 r., aby wzmocnić 
przejrzystość, widoczność i elastyczność, 
należy uwzględnić nowy poddział w celu 
utworzenia rezerwy, obejmującej wszystkie 
instrumenty elastyczności, gwarancje 
związane z udzielaniem i zaciąganiem 
pożyczek – w tym linie kredytowe i 
zobowiązania warunkowe – przeniesione i 
niewykorzystane marginesy i 
zobowiązania oraz w celu powiązania z 
ewentualną interwencją budżetu UE w 
europejski mechanizm stabilizacyjny lub 
ze specjalnymi programami naprawy, co 
utoruje drogę do wykorzystywania 
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budżetu jako narzędzia antycyklicznego w 
szerszym kontekście 
makroekonomicznym; wyraża 
zdecydowane przekonanie, że samo 
międzyrządowe podejście jest 
niewystarczające i podważyłoby zasadę 
zbiorowej solidarności;

Or. en

Poprawka 948
Reimer Böge w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 95

Projekt rezolucji Poprawka

95. uważa, że po 2013 r. należy 
uwzględnić nowy dział dotyczący 
zarządzania finansowego w celu 
utworzenia powiązania z ewentualną 
interwencją budżetu UE w europejski 
mechanizm stabilizacyjny; wyraża 
zdecydowane przekonanie, że samo 
międzyrządowe podejście jest 
niewystarczające i podważyłoby zasadę 
zbiorowej solidarności;

95. uważa, że po 2013 r. należy 
uwzględnić nowy dział dotyczący 
zarządzania finansowego w celu 
utworzenia powiązania z ewentualną 
interwencją budżetu UE w europejski 
mechanizm stabilizacyjny powyżej pułapu 
WRF i poniżej pułapu zasobów własnych; 
wyraża zdecydowane przekonanie, że samo 
międzyrządowe podejście jest 
niewystarczające i podważyłoby zasadę 
zbiorowej solidarności;

Or. en

Poprawka 949
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 95

Projekt rezolucji Poprawka

95. uważa, że po 2013 r. należy 
uwzględnić nowy dział dotyczący 
zarządzania finansowego w celu 
utworzenia powiązania z ewentualną 

95. wzywa do uwzględnienia 
europejskiego mechanizmu stabilności w 
budżecie UE; wyraża zdecydowane 
przekonanie, że samo międzyrządowe 
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interwencją budżetu UE w europejski 
mechanizm stabilizacyjny; wyraża 
zdecydowane przekonanie, że samo 
międzyrządowe podejście jest 
niewystarczające i podważyłoby zasadę 
zbiorowej solidarności;

podejście jest niewystarczające i 
podważyłoby zasadę zbiorowej 
solidarności;

Or. en

Poprawka 950
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 95

Projekt rezolucji Poprawka

95. uważa, że po 2013 r. należy 
uwzględnić nowy dział dotyczący 
zarządzania finansowego w celu 
utworzenia powiązania z ewentualną 
interwencją budżetu UE w europejski 
mechanizm stabilizacyjny; wyraża 
zdecydowane przekonanie, że samo 
międzyrządowe podejście jest 
niewystarczające i podważyłoby zasadę 
zbiorowej solidarności;

95. uważa, że po 2013 r. należy 
uwzględnić nowy dział dotyczący 
zarządzania finansowego w celu 
utworzenia powiązania z ewentualną 
interwencją budżetu UE w europejski 
mechanizm stabilizacyjny;

Or. en

Poprawka 951
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 95a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

95a. w związku z tym wzywa Komisję do 
udzielenia kompleksowych informacji 
podsumowujących protokoły ustaleń i 
warunki finansowania związane ze 
wsparciem bilansu płatniczego i pomocą 
makrofinansową dla państw trzecich, tak 
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aby umożliwić lepszy nadzór nad 
corocznym ryzykiem w budżecie UE 
związanym z podjętymi zobowiązaniami i 
lepszy wgląd w te zobowiązania;

Or. en

Poprawka 952
Reimer Böge w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 97a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

97a. wzywa do utworzenia osobnego 
działu szóstego w kolejnych WRF, który 
będzie obejmował wszystkie wydatki UE, 
nieujęte w budżecie UE i powstałe zgodnie 
z procedurą międzyrządową; jest 
przekonany, że informacje te, dostarczane 
co roku, dadzą pełny obraz inwestycji, 
których państwa członkowskie 
zobowiązują się podjąć na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 953
Reimer Böge w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 97b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

97b. apeluje do Komisji o uwzględnienie 
szczegółowych informacji o dochodach
UE w projekcie budżetu w oparciu o 
informacje przekazane władzy budżetowej 
UE; podkreśla, że łączne przedstawianie 
dochodów i wydatków budżetu jest 
standardową praktyką w przypadku 
wszystkich budżetów krajowych; jest 
głęboko przekonany, że dzięki temu cały 
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czas prowadzona będzie debata w sprawie 
systemu finansowania Unii, a 
jednocześnie zdaje sobie sprawę, że 
władza budżetowa nie dysponuje obecnie 
kompetencjami umożliwiającymi 
zaproponowanie zmian w tej części 
budżetu;

Or. en

Poprawka 954
Reimer Böge, Frank Engel on behalf w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 97c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

97c. proponuje, aby w budżecie UE 
wyraźnie wyodrębniono – o ile to możliwe 
w załączniku – wszystkie inwestycje 
dokonane w każdym obszarze polityki UE, 
także te wynikające z różnych części 
budżetu; jednocześnie jest przekonany, że 
Komisja powinna również przygotować 
preliminarz potrzeb inwestycyjnych 
przewidzianych na cały okres 
programowania finansowego;

Or. en

Poprawka 955
James Elles

Projekt rezolucji
Ustęp 98

Projekt rezolucji Poprawka

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:

1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 

1. Zrównoważony rozwój
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(strategia „Europa 2020”)
1a. Wiedza na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia

2. Społeczeństwo wiedzy

Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego i rozwoju 
społecznego.
1b. Zrównoważony rozwój
uwzględnienie polityki dotyczącej 
rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu.
1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

3. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).
2. Obywatelstwo 4. Obywatelstwo

Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
3. Globalny wymiar Europy 5. Globalny wymiar Europy

Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.
4. Zarządzanie finansowe
Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.
5. Administracja 6. Administracja

Or. en

Poprawka 956
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 98

Projekt rezolucji Poprawka

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:
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1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)
1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia 1. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia

Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego i rozwoju 
społecznego.

Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego.

1b. Zrównoważony rozwój 2. Zrównoważony rozwój
Uwzględnienie polityki dotyczącej 
rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu.

Uwzględnienie polityki dotyczącej 
rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i
transportu.

3. Społeczeństwo integracyjne
1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

3a. Spójność gospodarcza, społeczna i 
terytorialna

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

2. Obywatelstwo 3b. Obywatelstwo
Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Uwzględnienie programu polityki 
społecznej oraz polityki dotyczącej 
równości, walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym, kultury, 
młodzieży, mediów, komunikacji oraz 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, praw podstawowych i 
niedyskryminacji. 

3. Globalny wymiar Europy 4. Globalny wymiar Europy

Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

4. Zarządzanie finansowe 5. Administracja
Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.

6. Środki rezerwowe 
Uwzględnienie instrumentu elastyczności, 
rezerwy na pomoc nadzwyczajną, 
funduszu solidarności, przeniesionych lub 
niewykorzystanych marginesów lub 
zobowiązań, marginesów na 
nieprzewidziane wypadki, gwarancji 
związanych z udzielaniem i zaciąganiem 
pożyczek oraz powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.

5. Administracja
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Or. en

Poprawka 957
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Riikka Manner w imieniu grupy 
ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 98

Projekt rezolucji Poprawka

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:

1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)

1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)

1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia 1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia
Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego i rozwoju 
społecznego.

Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego. 

1b. Zrównoważony rozwój 1b. Zrównoważony rozwój

Uwzględnienie polityki dotyczącej 
rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu.

Uwzględnienie polityki dotyczącej 
rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich,
rybołówstwa, ochrony środowiska, zmiany 
klimatu, energetyki i transportu.

1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

2. Obywatelstwo 2. Obywatelstwo i stosunki zewnętrzne
Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

2a. Wolność, bezpieczeństwo, 
sprawiedliwość

3. Globalny wymiar Europy 2b. Kultura, młodzież, komunikacja i 
obywatelstwo

Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

2c. Działania zewnętrzne, sąsiedztwo i 
polityka rozwoju

4. Zarządzanie finansowe
Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.
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5. Administracja 3. Administracja

Or. en

Poprawka 958
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Danuta Maria Hübner, Mathieu Grosch, 
Sophie Auconie, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Marco Scurria, Hermann 
Winkler, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Iosif Matula

Projekt rezolucji
Ustęp 98

Projekt rezolucji Poprawka

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:

1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)

1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)

1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia 1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia
Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego i rozwoju 
społecznego.

Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego.

1b. Zrównoważony rozwój 1b. Spójność na rzecz wzrostu, 
zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju

uwzględnienie polityki dotyczącej 
rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu.

Inwestycje w spójność (gospodarczą, 
społeczną i terytorialną), politykę 
społeczną oraz politykę dotyczącą 
środowiska, zmiany klimatu, transportu i 
energii.

1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

1c. Bezpieczeństwo żywnościowe i 
zarządzanie zasobami naturalnymi

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

Uwzględnienie rolnictwa i rybołówstwa

1d. Bezpieczeństwo żywnościowe i 
zarządzanie zasobami naturalnymi
Uwzględnienie polityki rolnictwa i 
rybołówstwa. 

2. Obywatelstwo 2. Obywatelstwo
Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
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młodzieży, komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

młodzieży, komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

3. Globalny wymiar Europy 3. Globalny wymiar Europy
Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

4. Zarządzanie finansowe 4. Zarządzanie finansowe

Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.

Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.

5. Administracja 5. Administracja

Or. en

Poprawka 959
Reimer Böge w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 98

Projekt rezolucji Poprawka

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:

1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)

1. Strategia „Europa 2020”

1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia 1a. Wiedza na rzecz wzrostu 
Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego i rozwoju 
społecznego.

Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego. 

1b. Zrównoważony rozwój 1b. Zrównoważony rozwój

Uwzględnienie polityki dotyczącej
rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu.

Uwzględnienie polityki dotyczącej ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu.

1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

Uwzględnienie spójności (gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej) i polityki 
społecznej.
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1d. Bezpieczeństwo żywnościowe i 
zarządzanie zasobami naturalnymi
Uwzględnienie polityki rolnictwa i 
rybołówstwa. 

2. Obywatelstwo 2. Obywatelstwo
Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

3. Globalny wymiar Europy 3. Globalny wymiar Europy
Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

4. Zarządzanie finansowe 4. Zarządzanie finansowe

Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.

Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.

5. Administracja 5. Administracja

6. Wydatki UE nieujęte w budżecie 

Or. en

Poprawka 960
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 98

Projekt rezolucji Poprawka

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:

1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)

1. Polityka wewnętrzna

1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia 1a. Wiedza na rzecz spójnego wzrostu 
i zatrudnienia

Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego i rozwoju 
społecznego.

Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego. 

1b. Zrównoważony rozwój
uwzględnienie polityki dotyczącej 
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rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu.
1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

1b. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

1c. Zrównoważony rozwój gospodarczy
uwzględnienie polityki dotyczącej 
rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu.

2. Obywatelstwo 1d. Obywatelstwo, wolność, 
bezpieczeństwo i sprawiedliwość

Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

3. Globalny wymiar Europy 2. Polityka zewnętrzna (globalny wymiar 
Europy)

Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

4. Zarządzanie finansowe
Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.
5. Administracja 3. Administracja

Or. en

Poprawka 961
Ivailo Kalfin, Kinga Göncz, Ana Gomes, Zigmantas Balčytis, Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 98

Projekt rezolucji Poprawka

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:

1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)

1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)
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1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia 1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia
Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego i rozwoju 
społecznego.

Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego. 

1b. Zrównoważony rozwój 1b. Zrównoważony rozwój

Uwzględnienie polityki dotyczącej 
rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu.

Uwzględnienie polityki dotyczącej ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu.

1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

1d. Projekty zakrojone na szeroką skalę 
(finansowanie z budżetu UE kwotą 
powyżej 1 mld euro)

2. Obywatelstwo 2. Obywatelstwo

Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

3. Globalny wymiar Europy 3. Globalny wymiar Europy

Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

4. Zarządzanie finansowe 4. Zarządzanie finansowe
Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.

Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.

5. Administracja 5. Administracja

Or. en

Poprawka 962
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 98

Projekt rezolucji Poprawka

98. proponuje zatem następującą strukturę 98. proponuje zatem następującą strukturę 
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następnych WRF: następnych WRF:
1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)

1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”) oraz spójność 
gospodarcza, społeczna i terytorialna

1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia 1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia

Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego i rozwoju 
społecznego.

Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego. 

1b. Zrównoważony rozwój 1b. Zrównoważony rozwój
Uwzględnienie polityki dotyczącej 
rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu.

Uwzględnienie polityki dotyczącej 
rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu.

1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

1c. Spójność gospodarcza, społeczna i 
terytorialna

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

Uwzględnienie polityki spójności

2. Obywatelstwo 2. Obywatelstwo i prawa podstawowe
Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, dialogu społecznego, równości 
i niedyskryminacji, wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

3. Globalny wymiar Europy 3. Globalny wymiar Europy
Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

4. Zarządzanie finansowe 4. Zarządzanie finansowe

Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.

Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.

5. Administracja 5. Administracja

Or. en

Poprawka 963
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 98
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Projekt rezolucji Poprawka

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:

1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)

1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)

1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia 1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia

Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego i rozwoju 
społecznego.

Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego i 
programu rozwoju społecznego, równości 
i walki z ubóstwem oraz wykluczeniem 
społecznym.

1b. Zrównoważony rozwój 1b. Zrównoważony rozwój
Uwzględnienie polityki dotyczącej 
rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i
transportu.

Uwzględnienie polityki dotyczącej 
rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu.

1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

1c. Spójność gospodarcza, społeczna i 
terytorialna

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

2. Obywatelstwo 2. Obywatelstwo

Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, komunikacji oraz wolności,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

3. Globalny wymiar Europy 3. Globalny wymiar Europy

Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

4. Zarządzanie finansowe 4. Zarządzanie finansowe
Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.

Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.

5. Administracja 5. Administracja

Or. en

Poprawka 964
Richard Ashworth



PE462.732v04-00 66/142 AM\865598PL.doc

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 98

Projekt rezolucji Poprawka

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:

1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)

1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)

1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia 1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia

Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego i rozwoju 
społecznego.

Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego i rozwoju 
społecznego.

1b. Zrównoważony rozwój 1b. Zrównoważony rozwój
Uwzględnienie polityki dotyczącej 
rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu.

Uwzględnienie polityki dotyczącej 
rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu.

1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

2. Obywatelstwo 2. Obywatelstwo

Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

3. Globalny wymiar Europy 3. Globalny wymiar Europy

Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

4. Zarządzanie finansowe 4. Zarządzanie finansowe

Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.
5. Administracja 5. Administracja

Or. en

Poprawka 965
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst
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Projekt rezolucji
Ustęp 98

Projekt rezolucji Poprawka

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:

1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)

1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)

1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia 1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia
Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego i rozwoju 
społecznego.

Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego i rozwoju 
społecznego.

1b. Zrównoważony rozwój 1b. Zrównoważony rozwój
Uwzględnienie polityki dotyczącej 
rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu.

Uwzględnienie polityki dotyczącej ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu.

1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

2. Obywatelstwo 2. Obywatelstwo

Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, praw podstawowych, równości 
kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, 
komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

3. Globalny wymiar Europy 3. Globalny wymiar Europy
Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

4. Zarządzanie finansowe 4. Zarządzanie finansowe
Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.

Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.

5. Administracja 5. Administracja

Or. en

Poprawka 966
Iratxe García Pérez 
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Projekt rezolucji
Ustęp 98

Projekt rezolucji Poprawka

1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)

1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)

1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia 1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia
Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego i rozwoju 
społecznego. 

Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego i rozwoju 
społecznego. 

1b. Zrównoważony rozwój 1b. Zrównoważony rozwój
Uwzględnienie polityki dotyczącej 
rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu.

Uwzględnienie polityki dotyczącej 
rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu.

1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

2. Obywatelstwo 2. Obywatelstwo
Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, równości płci, komunikacji 
oraz wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości.

3. Globalny wymiar Europy 3. Globalny wymiar Europy
Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

4. Zarządzanie finansowe 4. Zarządzanie finansowe
Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.

Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.

5. Administracja 5. Administracja

Or. es

Poprawka 967
Carlo Fidanza, Luis de Grandes Pascual

Projekt rezolucji
Ustęp 98

Projekt rezolucji Poprawka

98. proponuje zatem następującą strukturę 98. proponuje zatem następującą strukturę 
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następnych WRF: następnych WRF:
1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)

1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)

1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia 1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia
Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego i rozwoju 
społecznego.

Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego i rozwoju 
społecznego.

1b. Zrównoważony rozwój 1b. Zrównoważony rozwój

Uwzględnienie polityki dotyczącej 
rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu.

Uwzględnienie polityki dotyczącej 
rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu i turystyki.

1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

2. Obywatelstwo 2. Obywatelstwo
Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

3. Globalny wymiar Europy 3. Globalny wymiar Europy
Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

4. Zarządzanie finansowe 4. Zarządzanie finansowe

Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.

Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.

5. Administracja 5. Administracja

Or. en

Poprawka 968
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Projekt rezolucji
Ustęp 98
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Projekt rezolucji Poprawka

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:

1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)

1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)

1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia 1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia

Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego i rozwoju 
społecznego.

Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego, młodzieży
i rozwoju społecznego.

1b. Zrównoważony rozwój 1b. Zrównoważony rozwój
Uwzględnienie polityki dotyczącej 
rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu.

Uwzględnienie polityki dotyczącej 
rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu.

1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

2. Obywatelstwo 2. Obywatelstwo

Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

3. Globalny wymiar Europy 3. Globalny wymiar Europy

Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

4. Zarządzanie finansowe 4. Zarządzanie finansowe
Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.

Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.

5. Administracja 5. Administracja

Or. en

Poprawka 969
Herbert Reul
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Projekt rezolucji
Ustęp 98

Projekt rezolucji Poprawka

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:

98. proponuje zatem następującą strukturę 
następnych WRF:

1. Inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”)

1. Zrównoważony rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu (strategia „Europa 
2020”)

1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia 1a. Wiedza na rzecz wzrostu i zatrudnienia

Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego i rozwoju 
społecznego.

Uwzględnienie polityki dotyczącej badań i 
innowacji, kształcenia i uczenia się przez 
całe życie, rynku wewnętrznego, rozwoju 
społecznego i polityki energetycznej.

1b. Zrównoważony rozwój 1b. Zrównoważony rozwój
Uwzględnienie polityki dotyczącej 
rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu, energetyki i 
transportu.

Uwzględnienie polityki dotyczącej 
rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska, zmiany klimatu i transportu.

1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

1c. Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

Uwzględnienie polityki spójności 
(gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

2. Obywatelstwo 2. Obywatelstwo

Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Uwzględnienie polityki dotyczącej kultury, 
młodzieży, komunikacji oraz wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

3. Globalny wymiar Europy 3. Globalny wymiar Europy

Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

Uwzględnienie polityki dotyczącej działań 
zewnętrznych, sąsiedztwa i rozwoju.

4. Zarządzanie finansowe 4. Zarządzanie finansowe
Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.

Uwzględnienie powiązania z europejskim 
mechanizmem stabilizacyjnym.

5. Administracja 5. Administracja

Or. de

Poprawka 970
Cornelis de Jong
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Projekt rezolucji
Ustęp 99

Projekt rezolucji Poprawka

99. potwierdza stanowisko wyrażone już w 
rezolucji z dnia 25 marca 2009 r. w 
sprawie śródokresowego przeglądu ram 
finansowych na lata 2007–2013 6, a 
mianowicie, że większa elastyczność w 
obrębie działów i pomiędzy nimi stanowi 
bezwzględną konieczność, aby zapewnić 
Unii zdolność funkcjonowania, nie tylko 
po to, by stawić czoła nowym wyzwaniom, 
ale także ułatwić proces podejmowania 
decyzji w ramach instytucji;

99. jest zdania, że większa elastyczność w 
obrębie działów i pomiędzy nimi mogłaby 
być korzystna dla zapewnienia Unii 
zdolności funkcjonowania, nie tylko po to, 
by stawić czoła nowym wyzwaniom, ale 
także ułatwić proces podejmowania decyzji 
w ramach instytucji;

Or. en

Poprawka 971
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 99

Projekt rezolucji Poprawka

99. potwierdza stanowisko wyrażone już w 
rezolucji z dnia 25 marca 2009 r. w 
sprawie śródokresowego przeglądu ram 
finansowych na lata 2007–20136, a 
mianowicie, że większa elastyczność w 
obrębie działów i pomiędzy nimi stanowi 
bezwzględną konieczność, aby zapewnić 
Unii zdolność funkcjonowania, nie tylko 
po to, by stawić czoła nowym wyzwaniom, 
ale także ułatwić proces podejmowania 
decyzji w ramach instytucji;

99. potwierdza stanowisko wyrażone już w 
rezolucji z dnia 25 marca 2009 r. w 
sprawie śródokresowego przeglądu ram 
finansowych na lata 2007-20136, a 
mianowicie, że większa elastyczność w 
obrębie działów i pomiędzy nimi stanowi 
bezwzględną konieczność, aby zapewnić 
Unii zdolność funkcjonowania, nie tylko 
po to, by stawić czoła nowym wyzwaniom, 
ale także ułatwić proces podejmowania 
decyzji w ramach instytucji; podkreśla 
jednak, że należy zagwarantować pełną 
przejrzystość;

Or. en
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Poprawka 972
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 100

Projekt rezolucji Poprawka

100. podkreśla, że potrzebny jest taki
przegląd śródokresowy, który 
umożliwiałby formalną analizę i ocenę
funkcjonowania WRF; podkreśla, że w 
przyszłości przegląd śródokresowy 
powinien być prawnie wiążącym 
obowiązkiem przewidzianym w 
rozporządzeniu w sprawie WRF i podlegać 
konkretnej procedurze, która zapewniałaby 
pełny udział Parlamentu jako władzy 
prawodawczej i budżetowej; podkreśla, że 
jeśli podczas przeglądu stwierdzona 
zostanie nieodpowiednia wysokość 
pułapów na pozostały okres, powinna być 
zagwarantowana realna możliwość ich 
zmiany;

100. podkreśla, że skoro WRF obejmują 
więcej niż 5 lat potrzebny jest 
obowiązkowy przegląd śródokresowy, 
który umożliwiałby formalną analizę i 
ocenę funkcjonowania WRF; podkreśla, że 
w przyszłości przegląd śródokresowy 
powinien być prawnie wiążącym 
obowiązkiem przewidzianym w 
rozporządzeniu w sprawie WRF i podlegać 
konkretnej procedurze, która zapewniałaby 
pełny udział Parlamentu jako władzy 
prawodawczej i budżetowej; podkreśla, że 
jeśli podczas przeglądu stwierdzona 
zostanie nieodpowiednia wysokość 
pułapów na pozostały okres, powinna być 
zagwarantowana realna możliwość ich 
zmiany;

Or. en

Poprawka 973
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 100

Projekt rezolucji Poprawka

100. podkreśla, że potrzebny jest taki 
przegląd śródokresowy, który 
umożliwiałby formalną analizę i oceną 
funkcjonowania WRF; podkreśla, że w 
przyszłości przegląd śródokresowy 
powinien być prawnie wiążącym 
obowiązkiem przewidzianym w 
rozporządzeniu w sprawie WRF i podlegać 
konkretnej procedurze, która zapewniałaby 
pełny udział Parlamentu jako władzy 

100. podkreśla, że potrzebny jest taki 
przegląd śródokresowy, który 
umożliwiałby formalną analizę i oceną 
funkcjonowania WRF; podkreśla, że w 
przyszłości przegląd śródokresowy 
powinien być prawnie wiążącym 
obowiązkiem przewidzianym w 
rozporządzeniu w sprawie WRF i podlegać 
konkretnej procedurze, która zapewniałaby 
pełny udział Parlamentu jako władzy 
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prawodawczej i budżetowej; podkreśla, że 
jeśli podczas przeglądu stwierdzona 
zostanie nieodpowiednia wysokość 
pułapów na pozostały okres, powinna być 
zagwarantowana realna możliwość ich 
zmiany;

prawodawczej i budżetowej; podkreśla, że 
jeśli podczas przeglądu stwierdzona 
zostanie nieodpowiednia wysokość 
pułapów na pozostały okres, z zasady
powinna istnieć możliwość ich zmiany;

Or. en

Poprawka 974
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 100

Projekt rezolucji Poprawka

100. podkreśla, że potrzebny jest taki
przegląd śródokresowy, który 
umożliwiałby formalną analizę i ocenę
funkcjonowania WRF; podkreśla, że w 
przyszłości przegląd śródokresowy 
powinien być prawnie wiążącym 
obowiązkiem przewidzianym w 
rozporządzeniu w sprawie WRF i podlegać 
konkretnej procedurze, która zapewniałaby 
pełny udział Parlamentu jako władzy
prawodawczej i budżetowej; podkreśla, że 
jeśli podczas przeglądu stwierdzona 
zostanie nieodpowiednia wysokość 
pułapów na pozostały okres, powinna być 
zagwarantowana realna możliwość ich 
zmiany;

100. podkreśla, że potrzebny jest ilościowy,
a nie tylko jakościowy przegląd 
śródokresowy, który umożliwiałby 
formalną analizę i oceną funkcjonowania 
WRF; podkreśla, że w przyszłości przegląd 
śródokresowy powinien być prawnie 
wiążącym obowiązkiem przewidzianym w 
rozporządzeniu w sprawie WRF i podlegać 
konkretnej procedurze, która zapewniałaby 
pełny udział Parlamentu jako władzy 
prawodawczej i budżetowej; podkreśla, że 
jeśli podczas przeglądu stwierdzona 
zostanie nieodpowiednia wysokość 
pułapów na pozostały okres, powinna być 
zagwarantowana realna możliwość ich 
zmiany;

Or. en

Poprawka 975
James Elles

Projekt rezolucji
Ustęp 100
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Projekt rezolucji Poprawka

100. podkreśla, że potrzebny jest taki 
przegląd śródokresowy, który 
umożliwiałby formalną analizę i oceną 
funkcjonowania WRF; podkreśla, że w 
przyszłości przegląd śródokresowy 
powinien być prawnie wiążącym 
obowiązkiem przewidzianym w 
rozporządzeniu w sprawie WRF i podlegać 
konkretnej procedurze, która zapewniałaby 
pełny udział Parlamentu jako władzy 
prawodawczej i budżetowej; podkreśla, że 
jeśli podczas przeglądu stwierdzona 
zostanie nieodpowiednia wysokość 
pułapów na pozostały okres, powinna być 
zagwarantowana realna możliwość ich 
zmiany;

100. podkreśla, że potrzebny jest taki 
przegląd śródokresowy, który 
umożliwiałby formalną analizę i oceną 
funkcjonowania WRF; podkreśla, że w 
przyszłości przegląd śródokresowy 
powinien być prawnie wiążącym 
obowiązkiem przewidzianym w 
rozporządzeniu w sprawie WRF i podlegać 
konkretnej procedurze z uwzględnieniem 
uzgodnionego kalendarza, która 
zapewniałaby pełny udział Parlamentu jako 
władzy prawodawczej i budżetowej; 
podkreśla, że jeśli podczas przeglądu 
stwierdzona zostanie nieodpowiednia 
wysokość pułapów na pozostały okres, 
powinna być zagwarantowana realna 
możliwość ich zmiany;

Or. en

Poprawka 976
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 100

Projekt rezolucji Poprawka

100. podkreśla, że potrzebny jest taki 
przegląd śródokresowy, który 
umożliwiałby formalną analizę i oceną 
funkcjonowania WRF; podkreśla, że w 
przyszłości przegląd śródokresowy 
powinien być prawnie wiążącym 
obowiązkiem przewidzianym w 
rozporządzeniu w sprawie WRF i podlegać 
konkretnej procedurze, która zapewniałaby 
pełny udział Parlamentu jako władzy 
prawodawczej i budżetowej; podkreśla, że 
jeśli podczas przeglądu stwierdzona 
zostanie nieodpowiednia wysokość 
pułapów na pozostały okres, powinna być 
zagwarantowana realna możliwość ich 

100. podkreśla, że potrzebny jest taki 
przegląd śródokresowy, który 
umożliwiałby formalną analizę i oceną 
funkcjonowania WRF; podkreśla, że w 
przyszłości przegląd śródokresowy 
powinien być prawnie wiążącym
obowiązkiem przewidzianym w 
rozporządzeniu w sprawie WRF i podlegać 
konkretnej procedurze, która zapewniałaby 
pełny udział Parlamentu jako władzy 
prawodawczej i budżetowej;
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zmiany;

Or. en

Poprawka 977
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 101

Projekt rezolucji Poprawka

101. utrzymuje, że stopień elastyczności 
faktycznie zapewnianej przez mechanizm 
zmiany zależy od samej procedury zmiany, 
przy czym problemem jest ogólna niechęć 
Rady do jej stosowania; uważa, że jeżeli 
korekta pułapów wydatków ma pozostać 
realną możliwością, istotne jest, aby 
przyszłe mechanizmy zmiany 
przewidywały uproszczoną procedurę 
zmian w ramach uzgodnionego progu; 
apeluje ponadto o utrzymanie możliwości 
zwiększania ogólnego pułapu WRF;

101. utrzymuje, że stopień elastyczności 
faktycznie zapewnianej przez mechanizm 
zmiany zależy od samej procedury zmiany, 
przy czym problemem jest ogólna niechęć 
Rady do jej stosowania; uważa, że jeżeli 
korekta pułapów wydatków ma pozostać 
realną możliwością, istotne jest, aby 
przyszłe mechanizmy zmiany 
przewidywały uproszczoną procedurę 
zmian w ramach uzgodnionego progu; 
domaga się ponadto utrzymania
możliwości zwiększania ogólnego pułapu 
WRF;

Or. en

Poprawka 978
Reimer Böge w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 102a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

102a. uważa, że obecny system 
elastyczności aktów ustawodawczych 
funkcjonował wystarczająco dobrze w 
przypadku WRF; wzywa w związku z tym 
do utrzymania w kolejnych WRF progu 
elastyczności na poziomie 5% powyżej lub 
poniżej kwot ustalonych w ramach 
procedury współdecyzji;
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Or. en

Poprawka 979
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Giommaria Uggias w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 103 – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

– możliwość przenoszenia 
niewykorzystanego marginesu z jednego 
roku na drugi – ponownie w ramach 
uzgodnionych granic;

– możliwość przenoszenia 
niewykorzystanych środków na płatności i
niewykorzystanego marginesu z jednego 
roku na drugi – ponownie w ramach 
uzgodnionych granic;

Or. en

Poprawka 980
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Giommaria Uggias w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 103 – akapit drugi

Projekt rezolucji Poprawka

zdecydowanie stwierdza jednak, że 
propozycje te należy uzupełnić o
zwiększenie elastyczności między 
poddziałami;

zdecydowanie stwierdza jednak, że 
propozycje te należy uzupełnić 
elastycznością między poddziałami i 
możliwością przesuwania środków z 
danego roku na następny;

Or. en

Poprawka 981
Reimer Böge, Othmar Karas w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 103a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

103a. jest przekonany, że niewykorzystane 
marginesy lub nieprzydzielone zasoby 
budżetu na dany rok powinny być 
przeniesione jako pojedyncza kwota do 
budżetu na kolejny rok oraz powinny 
stanowić ogólny margines, który mógłby 
być przypisany do różnych działów na 
podstawie szacunkowych potrzeb; jest w 
związku z tym zdania, że pieniądze 
przeznaczone na budżet UE powinny być 
wydawane tylko w ten sposób, a nie 
przekazywane z powrotem państwom 
członkowskim, co ma miejsce obecnie;

Or. en

Poprawka 982
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 105

Projekt rezolucji Poprawka

105. uważa, iż istotne jest utrzymanie i 
doskonalenie obecnego systemu 
mechanizmów elastyczności (instrumentu 
elastyczności, Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji, Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej, rezerwy na 
pomoc nadzwyczajną), które mogą być 
wykorzystywane na zasadzie ad hoc, 
poprzez dalsze upraszczanie ich użycia i 
zapewnienie im dostatecznych kopert, a 
także poprzez ewentualne tworzenie 
nowych instrumentów w przyszłości; 
podkreśla, że mobilizacja takich 
dodatkowych źródeł finansowania musi 
być zgodna z metodą wspólnotową;

105. uważa, iż istotne jest utrzymanie 
obecnego systemu mechanizmów 
elastyczności (instrumentu elastyczności, 
Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, 
rezerwy na pomoc nadzwyczajną), które 
mogą być wykorzystywane na zasadzie ad 
hoc,

Or. en
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Poprawka 983
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 105

Projekt rezolucji Poprawka

105. uważa, iż istotne jest utrzymanie i 
doskonalenie obecnego systemu 
mechanizmów elastyczności (instrumentu 
elastyczności, Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji, Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej, rezerwy na 
pomoc nadzwyczajną), które mogą być 
wykorzystywane na zasadzie ad hoc, 
poprzez dalsze upraszczanie ich użycia i 
zapewnienie im dostatecznych kopert, a 
także poprzez ewentualne tworzenie 
nowych instrumentów w przyszłości; 
podkreśla, że mobilizacja takich 
dodatkowych źródeł finansowania musi 
być zgodna z metodą wspólnotową;

105. uważa, iż istotne jest utrzymanie i 
doskonalenie obecnego systemu 
mechanizmów elastyczności (instrumentu 
elastyczności, Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji, Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej, rezerwy na 
pomoc nadzwyczajną), które mogą być 
wykorzystywane na zasadzie ad hoc, 
poprzez dalsze upraszczanie ich użycia i 
zapewnienie im większych kopert, a także 
poprzez ewentualne tworzenie nowych 
instrumentów w przyszłości, takich jak 
margines na nieprzewidziane wydatki; 
podkreśla, że mobilizacja takich 
dodatkowych źródeł finansowania musi 
być zgodna z metodą wspólnotową;

Or. en

Poprawka 984
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 105

Projekt rezolucji Poprawka

105. uważa, iż istotne jest utrzymanie i 
doskonalenie obecnego systemu 
mechanizmów elastyczności (instrumentu 
elastyczności, Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji, Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej, rezerwy na 
pomoc nadzwyczajną), które mogą być 
wykorzystywane na zasadzie ad hoc, 
poprzez dalsze upraszczanie ich użycia i 
zapewnienie im dostatecznych kopert, a 
także poprzez ewentualne tworzenie 

105. uważa, iż istotne jest utrzymanie i 
doskonalenie obecnego systemu 
specjalnych instrumentów (instrumentu 
elastyczności, Funduszu Solidarności Unii 
Europejskiej, rezerwy na pomoc 
nadzwyczajną), które mogą być 
wykorzystywane na zasadzie ad hoc, 
poprzez dalsze upraszczanie ich użycia i
zapewnienie im dostatecznych kopert, a 
także poprzez ewentualne tworzenie 
nowych instrumentów w przyszłości; 
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nowych instrumentów w przyszłości; 
podkreśla, że mobilizacja takich 
dodatkowych źródeł finansowania musi 
być zgodna z metodą wspólnotową;

podkreśla, że mobilizacja takich 
dodatkowych źródeł finansowania musi 
być zgodna z metodą wspólnotową;

Or. en

Poprawka 985
Barbara Matera

Projekt rezolucji
Ustęp 105

Projekt rezolucji Poprawka

105. uważa, iż istotne jest utrzymanie i 
doskonalenie obecnego systemu 
mechanizmów elastyczności (instrumentu 
elastyczności, Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji, Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej, rezerwy na 
pomoc nadzwyczajną), które mogą być 
wykorzystywane na zasadzie ad hoc, 
poprzez dalsze upraszczanie ich użycia i 
zapewnienie im dostatecznych kopert, a 
także poprzez ewentualne tworzenie 
nowych instrumentów w przyszłości; 
podkreśla, że mobilizacja takich 
dodatkowych źródeł finansowania musi 
być zgodna z metodą wspólnotową;

105. uważa, iż istotne jest utrzymanie i 
doskonalenie obecnego systemu 
mechanizmów elastyczności (instrumentu 
elastyczności, Funduszu Solidarności Unii 
Europejskiej, rezerwy na pomoc 
nadzwyczajną), które mogą być 
wykorzystywane na zasadzie ad hoc, 
poprzez dalsze upraszczanie ich użycia i 
zapewnienie im dostatecznych kopert, a 
także poprzez ewentualne tworzenie 
nowych instrumentów w przyszłości; 
podkreśla, że mobilizacja takich 
dodatkowych źródeł finansowania musi 
być zgodna z metodą wspólnotową;

Or. en

Poprawka 986
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 105

Projekt rezolucji Poprawka

105. uważa, iż istotne jest utrzymanie i 
doskonalenie obecnego systemu 
mechanizmów elastyczności (instrumentu 

105. uważa, iż istotne jest utrzymanie i 
doskonalenie obecnego systemu 
mechanizmów elastyczności (instrumentu 
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elastyczności, Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji, Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej, rezerwy na 
pomoc nadzwyczajną), które mogą być 
wykorzystywane na zasadzie ad hoc, 
poprzez dalsze upraszczanie ich użycia i 
zapewnienie im dostatecznych kopert, a 
także poprzez ewentualne tworzenie 
nowych instrumentów w przyszłości; 
podkreśla, że mobilizacja takich 
dodatkowych źródeł finansowania musi 
być zgodna z metodą wspólnotową;

elastyczności, Funduszu Solidarności Unii 
Europejskiej, rezerwy na pomoc 
nadzwyczajną), które mogą być 
wykorzystywane na zasadzie ad hoc, 
poprzez dalsze upraszczanie ich użycia i 
zapewnienie im dostatecznych kopert, a 
także poprzez ewentualne tworzenie 
nowych instrumentów w przyszłości; 
podkreśla, że mobilizacja takich 
dodatkowych źródeł finansowania musi 
być zgodna z metodą wspólnotową;

Or. de

Poprawka 987
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 105a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

105a. uważa, że zasadnicze znaczenie ma 
utrzymanie i ulepszenie instrumentu 
elastyczności i rezerwy na pilną pomoc, 
które będzie można uruchamiać ad hoc; 
podkreśla, że uruchamianie tego rodzaju 
dodatkowych środków finansowych 
powinno się odbywać przy poszanowaniu 
metody wspólnotowej;

Or. pt

Poprawka 988
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 105b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

105b. jest zdania, że Europejski Fundusz 
Dostosowania do Globalizacji i 
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Europejski Fundusz Społeczny, które są 
niezbędne do odpowiedniego reagowania 
na trudne sytuacje społeczne i klęski 
żywiołowe, mają wysoką wartość ze 
względu na szybkość udostępniania 
zasobów; podkreśla, że z uwagi na chęć 
ograniczenia opóźnień wskazana byłaby 
„budżetyzacja” tych dwóch instrumentów 
bez naruszania indywidualnego 
podejmowania decyzji i kontroli 
parlamentarnej; 

Or. pt

Poprawka 989
Reimer Böge w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 105c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

105c. uważa, że Europejski Fundusz 
Dostosowania do Globalizacji (EFG) 
sprawdził się jako gwarancja solidarności 
i wsparcia dla pracowników zwolnionych 
z powodu niepożądanych skutków 
globalizacji oraz światowego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, i dlatego 
powinien być utrzymany w nowych WRF; 
jest jednak przekonany, że procedury 
udzielania wsparcia w ramach EFG są 
zbyt czasochłonne i skomplikowane, co 
sprawia, że pomoc UE często dociera do 
potrzebujących pracowników rok po 
zwolnieniu lub później; wzywa Komisję do 
przedstawienia propozycji sposobów na 
uproszczenie i skrócenie tych procedur w 
przyszłości;

Or. en

Poprawka 990
Barbara Matera
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Projekt rezolucji
Ustęp 105d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

105d. uważa, że Europejski Fundusz 
Dostosowania do Globalizacji (EFG) 
sprawdził się jako gwarancja solidarności 
i wsparcia dla pracowników zwolnionych 
z powodu niepożądanych skutków 
globalizacji oraz światowego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, i dlatego 
powinien być utrzymany w nowych WRF;

Or. en

Poprawka 991
Barbara Matera

Projekt rezolucji
Ustęp 105e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

105e. zdaje sobie jednak sprawę, że 
procedury udzielania wsparcia w ramach 
EFG są zbyt czasochłonne i 
skomplikowane, co sprawia, że pomoc UE 
często dociera do potrzebujących 
pracowników rok po zwolnieniu lub 
później; jest przekonany, że sytuacja ta 
może się poprawić tylko wówczas, gdy 
EFG zostanie włączony do budżetu UE, 
dzięki czemu nagła mobilizacja funduszu 
nie będzie konieczna za każdym razem, 
gdy zaistnieje potrzeba skorzystania z jego 
środków;

Or. en

Poprawka 992
Barbara Matera
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Projekt rezolucji
Ustęp 105f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

105f. w związku z tym proponuje 
włączenie EFG do Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) w formie 
rezerwy wspólnotowej, która powinna być 
zarządzana przez Komisję, aby znacznie 
skrócić etap poprzedzający wypłacenie 
środków pracownikom; zaznacza jednak, 
że Parlament Europejski powinien być 
odpowiednio informowany w sprawie 
przydzielania tej pomocy w odpowiednim 
terminie i przy zachowaniu spójności oraz 
przed podjęciem decyzji zatwierdzających 
wykorzystanie środków funduszu;

Or. en

Poprawka 993
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 106

Projekt rezolucji Poprawka

106. uważa, że instrument elastyczności, 
który był najpełniej wykorzystywanym 
mechanizmem elastyczności, miał istotne 
znaczenie, jeśli chodzi o zapewnianie 
dodatkowej elastyczności; proponuje 
znaczące zwiększenie wstępnej kwoty 
przeznaczonej na instrument 
elastyczności, a następnie coroczne jej 
podwyższanie przez cały okres WRF, oraz 
utrzymanie możliwość przenoszenia części 
niewykorzystanej rocznej kwoty do roku 
n+2;

106. uważa, że instrument elastyczności, 
który był najpełniej wykorzystywanym 
mechanizmem elastyczności, miał istotne 
znaczenie, jeśli chodzi o zapewnianie 
dodatkowej elastyczności;

Or. en
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Poprawka 994
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 106

Projekt rezolucji Poprawka

106. uważa, że instrument elastyczności, 
który był najpełniej wykorzystywanym 
mechanizmem elastyczności, miał istotne 
znaczenie, jeśli chodzi o zapewnianie 
dodatkowej elastyczności; proponuje 
znaczące zwiększenie wstępnej kwoty 
przeznaczonej na instrument 
elastyczności, a następnie coroczne jej 
podwyższanie przez cały okres WRF, oraz 
utrzymanie możliwość przenoszenia części 
niewykorzystanej rocznej kwoty do roku 
n+2;

106. uważa, że instrument elastyczności, 
który był najpełniej wykorzystywanym 
mechanizmem elastyczności, miał istotne 
znaczenie, jeśli chodzi o zapewnianie 
dodatkowej elastyczności;

Or. en

Poprawka 995
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 106

Projekt rezolucji Poprawka

106. uważa, że instrument elastyczności, 
który był najpełniej wykorzystywanym 
mechanizmem elastyczności, miał istotne 
znaczenie, jeśli chodzi o zapewnianie
dodatkowej elastyczności; proponuje 
znaczące zwiększenie wstępnej kwoty 
przeznaczonej na instrument 
elastyczności, a następnie coroczne jej 
podwyższanie przez cały okres WRF, oraz 
utrzymanie możliwość przenoszenia części 
niewykorzystanej rocznej kwoty do roku 
n+2;

106. uważa, że instrument elastyczności, 
który był najpełniej wykorzystywanym 
mechanizmem elastyczności, miał istotne 
znaczenie, jeśli chodzi o zapewnianie 
dodatkowej elastyczności;

Or. pt
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Poprawka 996
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 106

Projekt rezolucji Poprawka

106. uważa, że instrument elastyczności, 
który był najpełniej wykorzystywanym 
mechanizmem elastyczności, miał istotne 
znaczenie, jeśli chodzi o zapewnianie 
dodatkowej elastyczności; proponuje 
znaczące zwiększenie wstępnej kwoty 
przeznaczonej na instrument elastyczności, 
a następnie coroczne jej podwyższanie 
przez cały okres WRF, oraz utrzymanie 
możliwość przenoszenia części 
niewykorzystanej rocznej kwoty do roku 
n+2;

106. uważa, że instrument elastyczności, 
który był najpełniej wykorzystywanym 
mechanizmem elastyczności, miał istotne 
znaczenie, jeśli chodzi o zapewnianie 
dodatkowej elastyczności; proponuje 
znaczące zwiększenie wstępnej kwoty 
przeznaczonej na instrument elastyczności, 
a następnie coroczne jej podwyższanie 
przez cały okres WRF, oraz utrzymanie 
możliwość przenoszenia części 
niewykorzystanej rocznej kwoty do roku 
n+3;

Or. en

Poprawka 997
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 108

Projekt rezolucji Poprawka

108. podkreśla, że wybór długości okresu 
następnych WRF powinien w należyty 
sposób uwzględniać, z jednej strony, 
konsekwencje dla cykli programowania 
oraz wdrażania poszczególnych polityk, a 
z drugiej strony, adekwatność 
mechanizmów elastyczności i przeglądu, 
aby uzyskać odpowiednią równowagę 
pomiędzy stabilnością, średnioterminową 
przewidywalnością i elastycznością;

108. podkreśla potrzebę znalezienia 
odpowiedniej równowagi pomiędzy 
stabilnością a długością kadencji 
politycznych z uwagi na demokratyczną 
rozliczalność i odpowiedzialność; 
przypomina, że dłuższy okres oznacza 
większą elastyczność;

Or. en
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Poprawka 998
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 108

Projekt rezolucji Poprawka

108. podkreśla, że wybór długości okresu 
następnych WRF powinien w należyty 
sposób uwzględniać, z jednej strony, 
konsekwencje dla cykli programowania 
oraz wdrażania poszczególnych polityk, a 
z drugiej strony, adekwatność 
mechanizmów elastyczności i przeglądu, 
aby uzyskać odpowiednią równowagę
pomiędzy stabilnością, średnioterminową 
przewidywalnością i elastycznością;

108. podkreśla, że wybór długości okresu 
następnych WRF powinien skutkować 
uzyskaniem odpowiedniej równowagi 
pomiędzy stabilnością, średnioterminową 
przewidywalnością i elastycznością;

Or. pt

Poprawka 999
James Elles

Projekt rezolucji
Ustęp 108

Projekt rezolucji Poprawka

108. podkreśla, że wybór długości okresu 
następnych WRF powinien w należyty 
sposób uwzględniać, z jednej strony, 
konsekwencje dla cykli programowania 
oraz wdrażania poszczególnych polityk, a z 
drugiej strony, adekwatność mechanizmów 
elastyczności i przeglądu, aby uzyskać 
odpowiednią równowagę pomiędzy 
stabilnością, średnioterminową 
przewidywalnością i elastycznością;

108. podkreśla, że wybór długości okresu 
następnych WRF powinien w należyty 
sposób uwzględniać, z jednej strony, 
konsekwencje dla cykli programowania 
oraz wdrażania poszczególnych polityk, a z 
drugiej strony, adekwatność mechanizmów 
elastyczności i przeglądu, aby uzyskać 
odpowiednią równowagę pomiędzy 
stabilnością, średnioterminową 
przewidywalnością i elastycznością; 
uważa, że okres WRF powinien być 
ustalony w taki sposób, aby właściwi 
przedstawiciele instytucji UE – zwłaszcza 
Komisji Europejskiej i Parlamentu 
Europejskiego – mieli wpływ na politykę 
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budżetową w trakcie sprawowania 
mandatu;

Or. en

Poprawka 1000
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 108a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

108a. podkreśla, że bardzo trudno jest 
ustalić okres długoterminowego 
planowania w trakcie kryzysu 
finansowego i gospodarczego, nie mając 
gwarancji, że skończy się on do 2014 r. –
terminu rozpoczęcia nowego okresu;

Or. en

Poprawka 1001
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 109

Projekt rezolucji Poprawka

109. przypomina, że chciałby możliwie jak 
największego dostosowania czasu trwania
WRF do długości politycznych kadencji 
instytucji przez wzgląd na demokratyczną 
rozliczalność i odpowiedzialność; 
podkreśla jednak, że pięcioletni okres 
mógłby okazać się zbyt krótki w 
przypadku strategii politycznych, które 
wymagają długoterminowego 
programowania (np. spójność, rolnictwo, 
TEN), oraz nie byłby w pełni zgodny z 
programowaniem tych strategii 
politycznych i wymogami związanymi z 
wdrażaniem cykli życia;

109. podkreśla, że przy wyborze czasu 
trwania kolejnych WRF należy w 
odpowiedni sposób uwzględniać skutki dla 
cyklów programowania i stosowania 
poszczególnych strategii politycznych; 
podkreśla, że pięcioletni okres mógłby 
okazać się zbyt krótki w przypadku 
strategii politycznych, które wymagają 
długoterminowego programowania (np. 
spójność, rolnictwo, TEN), oraz nie byłby 
w pełni zgodny z programowaniem tych 
strategii politycznych i wymogami 
związanymi z wdrażaniem cykli życia; w 
związku z tym uważa, że należy dokładnie 
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przeanalizować wariant zakładający czas 
obowiązywania ram o długości 5+5 lat z 
obowiązkowym śródokresowym 
przeglądem;

Or. en

Poprawka 1002
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 109

Projekt rezolucji Poprawka

109. przypomina, że chciałby możliwie jak 
największego dostosowania czasu trwania 
WRF do długości politycznych kadencji 
instytucji przez wzgląd na demokratyczną 
rozliczalność i odpowiedzialność; 
podkreśla jednak, że pięcioletni okres 
mógłby okazać się zbyt krótki w 
przypadku strategii politycznych, które 
wymagają długoterminowego 
programowania (np. spójność, rolnictwo, 
TEN), oraz nie byłby w pełni zgodny z 
programowaniem tych strategii 
politycznych i wymogami związanymi z 
wdrażaniem cykli życia;

109. przypomina, że chciałby możliwie jak 
największego dostosowania czasu trwania 
WRF do długości politycznych kadencji 
instytucji przez wzgląd na demokratyczną 
rozliczalność i odpowiedzialność i lepsze 
powiązanie bieżących programów prac z 
budżetem; podkreśla jednak, że 
standardowy pięcioletni okres mógłby 
okazać się zbyt krótki w przypadku 
strategii politycznych, które wymagają 
długoterminowego programowania (np. 
spójność, rolnictwo, TEN), oraz nie byłby 
w pełni zgodny z programowaniem tych 
strategii politycznych i wymogami 
związanymi z wdrażaniem cykli życia;

Or. en

Poprawka 1003
James Elles

Projekt rezolucji
Ustęp 109

Projekt rezolucji Poprawka

109. przypomina, że chciałby możliwie jak 
największego dostosowania czasu trwania 
WRF do długości politycznych kadencji 

109. przypomina, że chciałby możliwie jak 
największego dostosowania czasu trwania 
WRF do długości politycznych kadencji 
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instytucji przez wzgląd na demokratyczną 
rozliczalność i odpowiedzialność; 
podkreśla jednak, że pięcioletni okres 
mógłby okazać się zbyt krótki w 
przypadku strategii politycznych, które 
wymagają długoterminowego 
programowania (np. spójność, rolnictwo, 
TEN), oraz nie byłby w pełni zgodny z 
programowaniem tych strategii 
politycznych i wymogami związanymi z 
wdrażaniem cykli życia;

instytucji przez wzgląd na demokratyczną 
rozliczalność i odpowiedzialność; 
podkreśla jednak, że pięcioletni okres 
mógłby okazać się zbyt krótki w 
przypadku strategii politycznych, które 
wymagają długoterminowego 
programowania (np. spójność, rolnictwo, 
TEN), oraz nie byłby w pełni zgodny z 
programowaniem tych strategii 
politycznych i wymogami związanymi z 
wdrażaniem cykli życia; nie jest jednak 
przekonany, że te dwa elementy muszą się 
wzajemnie wykluczać (tj. niektóre 
programy mogą trwać dłużej niż WRF);

Or. en

Poprawka 1004
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 109

Projekt rezolucji Poprawka

109. przypomina, że chciałby możliwie jak 
największego dostosowania czasu trwania 
WRF do długości politycznych kadencji 
instytucji przez wzgląd na demokratyczną 
rozliczalność i odpowiedzialność; 
podkreśla jednak, że pięcioletni okres 
mógłby okazać się zbyt krótki w 
przypadku strategii politycznych, które 
wymagają długoterminowego 
programowania (np. spójność, rolnictwo, 
TEN), oraz nie byłby w pełni zgodny z 
programowaniem tych strategii 
politycznych i wymogami związanymi z 
wdrażaniem cykli życia;

109. przypomina, że wiele korzyści może 
przynieść dostosowanie czasu trwania 
WRF do politycznych kadencji instytucji 
przez wzgląd na demokratyczną 
rozliczalność i odpowiedzialność; 
podkreśla jednak, że pięcioletni okres 
mógłby okazać się zbyt krótki w 
przypadku strategii politycznych, dla 
których zaleca się długoterminowe 
programowanie (np. spójność, rolnictwo, 
TEN), oraz w przypadku których 
„nieciągłe” dostosowanie byłoby 
niekorzystne;

Or. pt

Poprawka 1005
James Elles
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Projekt rezolucji
Ustęp 110

Projekt rezolucji Poprawka

110. zwraca uwagę, że dziesięcioletni 
okres WRF, zaproponowany przez 
Komisję w przeglądzie budżetu, mógłby 
zapewnić znaczną stabilność i 
przewidywalność okresu programowania 
finansowego, lecz zwiększy także 
sztywność WRF i zdecydowanie utrudni 
dokonywanie korekt celem dostosowania 
się do nowych sytuacji, bowiem ogólne 
pułapy i najważniejsze instrumenty prawne 
byłby ustalane na dziesięć lat; w związku z 
tym uważa, że przyjęcie okresu 
dziesięcioletniego możliwe jest tylko pod 
warunkiem osiągnięcia porozumienia z 
Radą w sprawie maksymalnego poziomu 
elastyczności związanego z dłuższym 
okresem oraz dokonania takiego zapisu w 
rozporządzeniu dotyczącym WRF;

110. zwraca uwagę, że dziesięcioletni 
okres WRF, zaproponowany przez 
Komisję w przeglądzie budżetu, mógłby 
zapewnić znaczną stabilność i 
przewidywalność okresu programowania 
finansowego, lecz zwiększy także 
sztywność WRF i zdecydowanie utrudni 
dokonywanie korekt celem dostosowania 
się do nowych sytuacji, bowiem ogólne 
pułapy i najważniejsze instrumenty prawne 
byłby ustalane na dziesięć lat; uważa, że 
przyjęcie okresu dziesięcioletniego zgodnie 
z propozycją Komisji jest niemożliwe;

Or. en

Poprawka 1006
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 110

Projekt rezolucji Poprawka

110. zwraca uwagę, że dziesięcioletni 
okres WRF, zaproponowany przez 
Komisję w przeglądzie budżetu, mógłby 
zapewnić znaczną stabilność i 
przewidywalność okresu programowania 
finansowego, lecz zwiększy także 
sztywność WRF i zdecydowanie utrudni 
dokonywanie korekt celem dostosowania 
się do nowych sytuacji, bowiem ogólne 
pułapy i najważniejsze instrumenty prawne 
byłby ustalane na dziesięć lat; w związku z 
tym uważa, że przyjęcie okresu 

110. zwraca uwagę, że dziesięcioletni 
okres WRF, zaproponowany przez 
Komisję w przeglądzie budżetu, mógłby 
zapewnić znaczną stabilność i 
przewidywalność okresu programowania 
finansowego, lecz zwiększy także 
sztywność WRF i zdecydowanie utrudni 
dokonywanie korekt celem dostosowania 
się do nowych sytuacji i priorytetów, tak 
jak w przypadku reakcji budżetu na kryzys 
finansowy, bowiem ogólne pułapy i 
najważniejsze instrumenty prawne byłby 
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dziesięcioletniego możliwe jest tylko pod 
warunkiem osiągnięcia porozumienia z 
Radą w sprawie maksymalnego poziomu 
elastyczności związanego z dłuższym 
okresem oraz dokonania takiego zapisu w 
rozporządzeniu dotyczącym WRF;

ustalane na dziesięć lat;

Or. en

Poprawka 1007
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 110

Projekt rezolucji Poprawka

110. zwraca uwagę, że dziesięcioletni 
okres WRF, zaproponowany przez 
Komisję w przeglądzie budżetu, mógłby 
zapewnić znaczną stabilność i 
przewidywalność okresu programowania 
finansowego, lecz zwiększy także 
sztywność WRF i zdecydowanie utrudni 
dokonywanie korekt celem dostosowania 
się do nowych sytuacji, bowiem ogólne 
pułapy i najważniejsze instrumenty prawne 
byłby ustalane na dziesięć lat; w związku z 
tym uważa, że przyjęcie okresu 
dziesięcioletniego możliwe jest tylko pod 
warunkiem osiągnięcia porozumienia z 
Radą w sprawie maksymalnego poziomu 
elastyczności związanego z dłuższym 
okresem oraz dokonania takiego zapisu w 
rozporządzeniu dotyczącym WRF;

110. zwraca uwagę, że dziesięcioletni 
okres WRF, zaproponowany przez 
Komisję w przeglądzie budżetu, mógłby 
zapewnić znaczną stabilność i 
przewidywalność okresu programowania 
finansowego, lecz zwiększy także 
sztywność WRF i zdecydowanie utrudni 
dokonywanie korekt celem dostosowania 
się do nowych sytuacji, bowiem ogólne 
pułapy i najważniejsze instrumenty prawne 
byłby ustalane na dziesięć lat; w związku z 
tym uważa, że przyjęcie okresu 
dziesięcioletniego byłoby wartościową 
propozycją z punktu widzenia 
zagwarantowania niezbędnej stabilności i 
przewidywalności dla niektórych obszarów 
polityki, takich jak fundusze strukturalne, 
wspólna polityka rolna i sieci 
transeuropejskie, w przypadku których 
wdrożenie wymaga dłuższego okresu 
programowania; konieczne jest przy tym 
jednak wiążące zobowiązanie do 
przeprowadzenia śródokresowego 
przeglądu;

Or. en
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Poprawka 1008
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 110

Projekt rezolucji Poprawka

110. zwraca uwagę, że dziesięcioletni 
okres WRF, zaproponowany przez 
Komisję w przeglądzie budżetu, mógłby 
zapewnić znaczną stabilność i 
przewidywalność okresu programowania 
finansowego, lecz zwiększy także
sztywność WRF i zdecydowanie utrudni 
dokonywanie korekt celem dostosowania 
się do nowych sytuacji, bowiem ogólne 
pułapy i najważniejsze instrumenty prawne 
byłby ustalane na dziesięć lat; w związku z 
tym uważa, że przyjęcie okresu
dziesięcioletniego możliwe jest tylko pod 
warunkiem osiągnięcia porozumienia z 
Radą w sprawie maksymalnego poziomu 
elastyczności związanego z dłuższym 
okresem oraz dokonania takiego zapisu w 
rozporządzeniu dotyczącym WRF;

110. zwraca uwagę, że dziesięcioletni 
okres WRF, zaproponowany przez 
Komisję w przeglądzie budżetu, mógłby 
zapewnić znaczną stabilność i 
przewidywalność okresu programowania 
finansowego, lecz może także zwiększyć
sztywność WRF i utrudnić dokonywanie 
korekt celem dostosowania się do nowych
sytuacji w znacznie większym stopniu niż 
obecnie, bowiem ogólne pułapy i 
najważniejsze instrumenty prawne byłby 
zgodnie z propozycją Komisji ustalane na 
dziesięć lat; w związku z tym uważa, że 
przyjęcie okresu dziesięcioletniego należy 
w rzeczywistości odczytywać jako 
propozycję 5+5, zgodnie z którą okres 
obowiązywania głównych instrumentów 
prawnych wynosić będzie 10 lat przy 
zachowaniu klauzul wygaśnięcia, 
przewidujących przegląd po pięciu latach, 
a budżet na kolejnych 5 lat ustalany 
będzie w oparciu o szacunkowe kwoty, 
które będą wymagać potwierdzenia lub 
modyfikacji po śródokresowym 
przeglądzie WRF i instrumentów 
prawnych zgodnie z określonymi 
klauzulami wygaśnięcia;

Or. en

Poprawka 1009
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 110
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Projekt rezolucji Poprawka

110. zwraca uwagę, że dziesięcioletni 
okres WRF, zaproponowany przez 
Komisję w przeglądzie budżetu, mógłby 
zapewnić znaczną stabilność i 
przewidywalność okresu programowania 
finansowego, lecz zwiększy także 
sztywność WRF i zdecydowanie utrudni 
dokonywanie korekt celem dostosowania 
się do nowych sytuacji, bowiem ogólne 
pułapy i najważniejsze instrumenty prawne 
byłby ustalane na dziesięć lat; w związku z 
tym uważa, że przyjęcie okresu 
dziesięcioletniego możliwe jest tylko pod 
warunkiem osiągnięcia porozumienia z 
Radą w sprawie maksymalnego poziomu 
elastyczności związanego z dłuższym 
okresem oraz dokonania takiego zapisu w 
rozporządzeniu dotyczącym WRF;

110. zwraca uwagę, że dziesięcioletni 
okres WRF, zaproponowany przez 
Komisję w przeglądzie budżetu, mógłby 
zapewnić znaczną stabilność i 
przewidywalność okresu programowania 
finansowego, lecz zwiększy także 
sztywność WRF i zdecydowanie utrudni
dokonywanie korekt celem dostosowania 
się do nowych sytuacji, bowiem ogólne 
pułapy i najważniejsze instrumenty prawne 
byłby ustalane na dziesięć lat; w związku z 
tym uważa, że przyjęcie okresu 
dziesięcioletniego możliwe jest tylko pod 
warunkiem osiągnięcia porozumienia z 
Radą w sprawie maksymalnego poziomu 
elastyczności i śródokresowego przeglądu
oraz dokonania takiego zapisu w 
rozporządzeniu dotyczącym WRF;

Or. en

Poprawka 1010
Britta Reimers

Projekt rezolucji
Ustęp 111

Projekt rezolucji Poprawka

111. wyraża pogląd, że nowe siedmioletnie 
WRF, obowiązujące do 2020 r., powinny 
być preferowanym rozwiązaniem, 
ponieważ mogłyby gwarantować większą 
stabilność poprzez zapewnienie ciągłości 
programów wdrażanych w dłuższym 
okresie, jak również wyraźnie nawiązać do 
strategii „Europa 2020”; podkreśla 
jednak, że rozwiązanie to zależy od 
wystarczających ogólnych pułapów oraz 
odpowiedniej elastyczności mającej dobre 
pokrycie w zasobach, zarówno wewnątrz 
ram, jak i poza ramami, aby uniknąć 
problemów, które wystąpiły w latach 

111. wyraża pogląd, że nowe WRF o 
długości 5+5 lat mogłyby gwarantować 
odpowiednią i konieczną elastyczność ram 
finansowych; podkreśla jednak, że w 
niektórych obszarach, takich jak fundusze 
strukturalne i rolnictwo, korzystne byłoby 
ustalenie dodatkowych dziesięcioletnich 
WRF, które gwarantowałyby niezbędną 
stabilność i przewidywalność określonych 
projektów; z uwagi na standardowy 
termin rozpoczęcia realizacji tych 
projektów, rozwiązanie takie 
zagwarantuje stronom zainteresowanym 
odpowiedni czas na wdrożenie;
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2007–2013;

Or. en

Poprawka 1011
Richard Ashworth

Projekt rezolucji
Ustęp 111

Projekt rezolucji Poprawka

111. wyraża pogląd, że nowe siedmioletnie 
WRF, obowiązujące do 2020 r., powinny 
być preferowanym rozwiązaniem,
ponieważ mogłyby gwarantować większą 
stabilność poprzez zapewnienie ciągłości 
programów wdrażanych w dłuższym 
okresie, jak również wyraźnie nawiązać do 
strategii „Europa 2020”; podkreśla 
jednak, że rozwiązanie to zależy od 
wystarczających ogólnych pułapów oraz 
odpowiedniej elastyczności mającej dobre 
pokrycie w zasobach, zarówno wewnątrz 
ram, jak i poza ramami, aby uniknąć 
problemów, które wystąpiły w latach 
2007–2013;

111. wyraża pogląd, że nowe pięcioletnie 
WRF powinny być preferowanym 
rozwiązaniem, ponieważ umożliwiłyby 
skuteczniejsze zarządzanie UE zgodnie z 
zakresem obowiązków Parlamentu i 
Komisji oraz ze strategią Europa „2020”;

Or. en

Poprawka 1012
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Alexander Alvaro w imieniu grupy 
ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 111

Projekt rezolucji Poprawka

111. wyraża pogląd, że nowe siedmioletnie
WRF, obowiązujące do 2020 r., powinny 
być preferowanym rozwiązaniem, 
ponieważ mogłyby gwarantować większą 
stabilność poprzez zapewnienie ciągłości 

111. popiera pięcioletni okres 
obowiązywania wieloletnich ram 
finansowych, który pozwoli na 
synchronizację programowania 
finansowego z mandatem Parlamentu 
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programów wdrażanych w dłuższym 
okresie, jak również wyraźnie nawiązać do
strategii „Europa 2020”; podkreśla jednak, 
że rozwiązanie to zależy od 
wystarczających ogólnych pułapów oraz 
odpowiedniej elastyczności mającej dobre 
pokrycie w zasobach, zarówno wewnątrz 
ram, jak i poza ramami, aby uniknąć 
problemów, które wystąpiły w latach 
2007–2013;

Europejskiego i Komisji w celu 
zwiększenia odpowiedzialności, 
rozliczalności i legitymizacji 
demokratycznej; jednak w obecnym 
kontekście mógłby zaakceptować nowe 
siedmioletnie WRF jako okres przejściowy 
przed ustaleniem pięcioletnich WRF, 
rozpoczynających się w 2021 r. oraz jako 
nawiązanie do strategii Europa „2020”; 
podkreśla jednak, że rozwiązanie to zależy 
od wystarczającej ilości środków oraz 
odpowiedniej elastyczności mającej dobre 
pokrycie w zasobach, zarówno wewnątrz 
ram, jak i poza ramami, aby uniknąć 
problemów, które wystąpiły w latach 
2007–2013;

Or. en

Poprawka 1013
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 111

Projekt rezolucji Poprawka

111. wyraża pogląd, że nowe siedmioletnie 
WRF, obowiązujące do 2020 r., powinny 
być preferowanym rozwiązaniem, 
ponieważ mogłyby gwarantować większą 
stabilność poprzez zapewnienie ciągłości 
programów wdrażanych w dłuższym 
okresie, jak również wyraźnie nawiązać do 
strategii „Europa 2020”; podkreśla jednak, 
że rozwiązanie to zależy od 
wystarczających ogólnych pułapów oraz 
odpowiedniej elastyczności mającej dobre 
pokrycie w zasobach, zarówno wewnątrz 
ram, jak i poza ramami, aby uniknąć 
problemów, które wystąpiły w latach 
2007–2013;

111. wyraża pogląd, że nowe siedmioletnie 
WRF, obowiązujące do 2020 r., mające 
nawiązywać do strategii „Europa 2020”,
mogłyby zostać zaakceptowane jako okres 
przejściowy przed wdrożeniem cyklu 5+5; 
podkreśla jednak, że wszystkie rozwiązania 
dotyczące długości kolejnych WRF zależą
od wystarczających ogólnych pułapów 
oraz odpowiedniej elastyczności mającej 
dobre pokrycie w zasobach, zarówno 
wewnątrz ram, jak i poza ramami, aby 
uniknąć problemów, które wystąpiły w 
latach 2007-2013;

Or. en
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Poprawka 1014
James Elles

Projekt rezolucji
Ustęp 111

Projekt rezolucji Poprawka

111. wyraża pogląd, że nowe siedmioletnie 
WRF, obowiązujące do 2020 r., powinny 
być preferowanym rozwiązaniem, 
ponieważ mogłyby gwarantować większą 
stabilność poprzez zapewnienie ciągłości 
programów wdrażanych w dłuższym 
okresie, jak również wyraźnie nawiązać do 
strategii „Europa 2020”; podkreśla jednak, 
że rozwiązanie to zależy od 
wystarczających ogólnych pułapów oraz 
odpowiedniej elastyczności mającej dobre 
pokrycie w zasobach, zarówno wewnątrz 
ram, jak i poza ramami, aby uniknąć 
problemów, które wystąpiły w latach 
2007–2013;

111. wyraża pogląd, że nowe siedmioletnie 
WRF, obowiązujące do 2020 r., powinny 
być preferowanym rozwiązaniem, 
ponieważ mogłyby gwarantować większą 
stabilność poprzez zapewnienie ciągłości 
programów wdrażanych w dłuższym 
okresie, jak również wyraźnie nawiązać do 
strategii „Europa 2020”; podkreśla jednak, 
że rozwiązanie to zależy od 
wystarczających ogólnych pułapów oraz 
odpowiedniej elastyczności mającej dobre 
pokrycie w zasobach, zarówno wewnątrz 
ram, jak i poza ramami, aby uniknąć 
problemów, które wystąpiły w latach 2007-
2013; akceptacja siedmioletnich WRF, 
obowiązujących do 2020 r., będzie 
ostatecznie zależeć od tego, czy zostanie 
ustalony pięcioletni okres przejściowy, 
obowiązujący do 2025 r., co umożliwi 
odpowiednie dostosowanie do kadencji 
instytucji;

Or. en

Poprawka 1015
Richard Ashworth

Projekt rezolucji
Ustęp 111a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

111a. zdecydowanie uważa, że pięcioletnie 
WRF nie tylko zwiększyłyby przejrzystość, 
lecz również demokratyczną 
odpowiedzialność WRF, a także 
zapewniłyby większą elastyczność w 
reagowaniu na nowe wyzwania związane z 
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polityką;

Or. en

Poprawka 1016
Reimer Böge w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 111b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

111b. jest przekonany, że decyzja 
dotycząca nowych siedmioletnich WRF 
nie powinna wykluczać możliwości 
opowiedzenia się za stosowaniem okresu 
pięcioletniego po roku 2020; ponownie 
podkreśla swoją opinię, że dostosowanie 
okresu WRF do mandatu politycznego 
Komisji i Parlamentu Europejskiego 
zapewni większą i bardziej skuteczną 
demokratyczną kontrolę i w związku z tym 
powinno pozostać realną możliwością w 
przyszłości;

Or. en

Poprawka 1017
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard w imieniu 
grupy ALDE

Projekt rezolucji
Część V – tytuł

Projekt rezolucji Poprawka

Część V: Wzajemne dopasowanie ambicji i 
zasobów – powiązanie między wydatkami 
a reformą funduszy UE

Część I: Wzajemne dopasowanie ambicji i 
zasobów – powiązanie między wydatkami 
a reformą funduszy UE

__________________
UWAGA: Celem tej poprawki jest 
przeniesienie ust. 112–118 przed ust.



AM\865598PL.doc 99/142 PE462.732v04-00

PL

Or. en

Poprawka 1018
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Śródtytuł

Projekt rezolucji Poprawka

Wystarczające środki budżetowe Środki budżetowe

Or. en

Poprawka 1019
Reimer Böge, Alain Lamassoure, Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 111c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Wystarczające środki budżetowe

111c. wyraża niezadowolenie w związku z 
pismem pięciu szefów państw i rządów1, w 
którym wzywają oni do ograniczenia 
zwiększania budżetu UE w trakcie 
następnych WRF; ponownie stwierdza, że 
niezależnie od możliwych oszczędności, 
budżet UE na obecnym ogólnym poziomie 
1% DNB nie jest w stanie zlikwidować 
luki finansowej wynikającej z 
dodatkowych potrzeb finansowych 
określonych w Traktacie oraz z celów i 
zobowiązań UE, takich jak: finansowanie 
istniejącego europejskiego mechanizmu 
stabilizacji finansowej i europejskiego 
mechanizmu stabilności po roku 2013; 
zwiększenie wydatków na badania i
innowacje z obecnego poziomu 1,9% DNB 
do 3% DNB, jak określono w strategii 
„Europa 2020”, co łącznie da mniej 
więcej 130 mld EUR rocznie; wsparcie 
finansowe związane z osiągnięciem 
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milenijnego celu rozwoju przewidującego 
przeznaczanie 0,7% DNB na pomoc 
rozwojową, tj. mniej więcej dodatkowo 35 
mld EUR rocznie oprócz obecnych 
wydatków na poziomie 0,4% DNB; zasoby 
konieczne do osiągnięcia celów 
związanych z ograniczeniem emisji, które 
Rada zamierza zwiększyć z 20% na 30%; 
niezbędne inwestycje w zakresie sieci
energetycznych; niezbędne pełne i 
obliczone w sposób przejrzysty 
finansowanie prowadzonych na dużą 
skalę przedsięwzięć zatwierdzonych przez 
Radą, takich jak ITER i Galileo oraz 
europejska polityka kosmiczna; 
dodatkowe potrzeby w zakresie 
finansowania związane z przystąpieniem 
Chorwacji do UE; jeszcze niemożliwe do 
obliczenia dodatkowe środki na pokrycie 
płatności wymagane w obszarze wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w 
tym Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych i europejskiej polityki 
sąsiedztwa; wzywa Radę do zapewnienia 
odpowiedniego finansowania na pokrycie 
przyszłych potrzeb finansowych i 
podkreśla nieuniknione odroczenie lub 
zawieszenie długoterminowych projektów 
i programów UE o znaczeniu 
strategicznym, jeśli niezbędne zasoby nie 
zostaną zapewnione;
__________________
1 Pismo z dnia 17 grudnia 2010 r. 
adresowane do Manuela Barroso, 
przewodniczącego Komisji Europejskiej, 
sporządzone przez Davida Camerona, 
premiera Wielkiej Brytanii, Angelę 
Merkel, kanclerz Niemiec, Nicolasa 
Sarkozy'ego, prezydenta Francji, Marka 
Ruttego, premiera Holandii, i Mari 
Kiviniemi, premier Finlandii.
[Przykłady podane w tej poprawce (tj. od 
europejskiego mechanizmu stabilizacji 
finansowej do wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa) powinny 
mieć formę punktorów].
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Or. en

Poprawka 1020
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 112

Projekt rezolucji Poprawka

112. wyraża zdecydowane zdanie, że 
zamrożenie budżetu UE, czego domagają 
się niektóre państwa członkowskie, nie 
powinno być uznawane za odpowiednie 
rozwiązanie, ponieważ byłoby szkodliwe 
dla osiągania uzgodnionych celów Unii i 
mogłoby obniżać efektywność wydatków 
poszczególnych państw członkowskich;

skreślony

Or. en

Poprawka 1021
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 112

Projekt rezolucji Poprawka

112. wyraża zdecydowane zdanie, że 
zamrożenie budżetu UE, czego domagają 
się niektóre państwa członkowskie, nie 
powinno być uznawane za odpowiednie 
rozwiązanie, ponieważ byłoby szkodliwe 
dla osiągania uzgodnionych celów Unii i 
mogłoby obniżać efektywność wydatków 
poszczególnych państw członkowskich;

skreślony

Or. en

Poprawka 1022
Richard Ashworth
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Projekt rezolucji
Śródtytuł 

Projekt rezolucji Poprawka

112. wyraża zdecydowane zdanie, że 
zamrożenie budżetu UE, czego domagają 
się niektóre państwa członkowskie, nie 
powinno być uznawane za odpowiednie 
rozwiązanie, ponieważ byłoby szkodliwe 
dla osiągania uzgodnionych celów Unii i 
mogłoby obniżać efektywność wydatków 
poszczególnych państw członkowskich;

112. z zadowoleniem przyjmuje pismo 
pięciu szefów rządów, w tym rządu 
Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, 
Holandii i Finlandii, i podziela pogląd, że 
środki na zobowiązania w następnych 
wieloletnich ramach finansowych nie 
powinny przekroczyć poziomu z roku 2013 
przy wskaźniku wzrostu poniżej wskaźnika
inflacji;

Or. en

Poprawka 1023
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 112

Projekt rezolucji Poprawka

112. wyraża zdecydowane zdanie, że 
zamrożenie budżetu UE, czego domagają 
się niektóre państwa członkowskie, nie 
powinno być uznawane za odpowiednie 
rozwiązanie, ponieważ byłoby szkodliwe 
dla osiągania uzgodnionych celów Unii i 
mogłoby obniżać efektywność wydatków 
poszczególnych państw członkowskich;

112. wyraża zdecydowane zdanie, że stałe 
zwiększanie budżetu UE nie jest 
odpowiednim rozwiązaniem w otoczeniu 
gospodarczym, w którym rządy muszą 
dokonywać rzeczywistych i bolesnych cięć 
wydatków krajowych; wydatki na pokrycie 
wygórowanych ambicji UE nie powinny 
wypierać bardziej przydatnych wydatków 
ponoszonych przez państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 1024
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 112
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Projekt rezolucji Poprawka

112. wyraża zdecydowane zdanie, że 
zamrożenie budżetu UE, czego domagają 
się niektóre państwa członkowskie, nie 
powinno być uznawane za odpowiednie 
rozwiązanie, ponieważ byłoby szkodliwe 
dla osiągania uzgodnionych celów Unii i 
mogłoby obniżać efektywność wydatków 
poszczególnych państw członkowskich;

112. wyraża zdecydowane zdanie, że 
zamrożenie budżetu UE, czego domagają 
się niektóre państwa członkowskie, nie 
powinno być uznawane za odpowiednie 
rozwiązanie, ponieważ byłoby szkodliwe 
dla osiągania uzgodnionych celów Unii, 
dla zasady solidarności wspólnotowej i 
mogłoby obniżać efektywność wydatków 
poszczególnych państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 1025
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 112

Projekt rezolucji Poprawka

112. wyraża zdecydowane zdanie, że 
zamrożenie budżetu UE, czego domagają 
się niektóre państwa członkowskie, nie 
powinno być uznawane za odpowiednie 
rozwiązanie, ponieważ byłoby szkodliwe 
dla osiągania uzgodnionych celów Unii i 
mogłoby obniżać efektywność wydatków 
poszczególnych państw członkowskich;

112. wyraża zdecydowane zdanie, że 
rzeczywiste zamrożenie budżetu UE 
zapewniłoby ukierunkowanie na należyte 
zarządzanie finansami w okresach 
gospodarczych, w których dostępne są 
ograniczone zasoby; potwierdza, że w 
związku z tym konieczne jest dokonanie 
znacznej zmiany priorytetów wydatków w 
obowiązujących WRF, aby zapewnić 
osiągnięcie uzgodnionych celów Unii;

Or. en

Poprawka 1026
Robert Goebbels

Projekt rezolucji
Ustęp 112a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

112a. jest zdecydowany wykorzystać
wszystkie dostępne mu środki polityczne, 
aby zwiększyć poziom zasobów własnych 
UE;

Or. fr

Poprawka 1027
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Projekt rezolucji
Ustęp 112b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

112b. uważa, że znaczne wysiłki na rzecz 
konsolidacji podejmowane obecnie w 
wielu państwach członkowskich powinny 
również znaleźć odzwierciedlenie w 
budżecie UE;

Or. de

Poprawka 1028
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 113

Projekt rezolucji Poprawka

113. powtarza, że bez wystarczających 
dodatkowych zasobów w WRF po 2013 r. 
Unia nie będzie mogła zrealizować 
istniejących priorytetów politycznych, w 
szczególności związanych ze strategią 
„Europa 2020”, i nowych zadań 
przewidzianych Traktatem z Lizbony, nie 
wspominając o reagowaniu na 
nieprzewidziane zdarzenia;

skreślony
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Poprawka 1029
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 113

Projekt rezolucji Poprawka

113. powtarza, że bez wystarczających 
dodatkowych zasobów w WRF po 2013 r. 
Unia nie będzie mogła zrealizować 
istniejących priorytetów politycznych, w 
szczególności związanych ze strategią 
„Europa 2020”, i nowych zadań 
przewidzianych Traktatem z Lizbony, nie 
wspominając o reagowaniu na 
nieprzewidziane zdarzenia;

113. jest przekonany o konieczności 
ponownego przeanalizowania obecnego 
finansowania UE, m.in. przez 
skoncentrowanie funduszy w ramach 
Funduszu Spójności i nowym funduszu 
na rzecz innowacji i zrównoważonego 
rozwoju, w celu sprostania wielu nowym 
wyzwaniom stojącym przed UE;

Or. en

Poprawka 1030
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 113

Projekt rezolucji Poprawka

113. powtarza, że bez wystarczających 
dodatkowych zasobów w WRF po 2013 r. 
Unia nie będzie mogła zrealizować 
istniejących priorytetów politycznych, w 
szczególności związanych ze strategią 
„Europa 2020”, i nowych zadań 
przewidzianych Traktatem z Lizbony, nie 
wspominając o reagowaniu na 
nieprzewidziane zdarzenia;

113. powtarza, że bez wystarczającego 
ponownego określenia priorytetów 
zasobów w WRF po 2013 r. Unia nie 
będzie mogła zrealizować istniejących 
priorytetów politycznych, w szczególności 
związanych ze strategią „Europa 2020”, i 
nowych zadań przewidzianych Traktatem z 
Lizbony, nie wspominając o reagowaniu na 
nieprzewidziane zdarzenia;

Or. en
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Poprawka 1031
Richard Ashworth

Projekt rezolucji
Ustęp 113

Projekt rezolucji Poprawka

113. powtarza, że bez wystarczających 
dodatkowych zasobów w WRF po 2013 r. 
Unia nie będzie mogła zrealizować 
istniejących priorytetów politycznych, w 
szczególności związanych ze strategią 
„Europa 2020”, i nowych zadań 
przewidzianych Traktatem z Lizbony, nie 
wspominając o reagowaniu na 
nieprzewidziane zdarzenia;

113. powtarza, że bez wystarczających 
zasobów w WRF po 2013 r. Unia nie 
będzie mogła zrealizować istniejących 
priorytetów politycznych, w szczególności 
związanych ze strategią „Europa 2020”, i 
nowych zadań przewidzianych Traktatem z 
Lizbony, nie wspominając o reagowaniu na 
nieprzewidziane zdarzenia;

Or. en

Poprawka 1032
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 113

Projekt rezolucji Poprawka

113. powtarza, że bez wystarczających 
dodatkowych zasobów w WRF po 2013 r. 
Unia nie będzie mogła zrealizować 
istniejących priorytetów politycznych, w 
szczególności związanych ze strategią 
„Europa 2020”, i nowych zadań 
przewidzianych Traktatem z Lizbony, nie 
wspominając o reagowaniu na 
nieprzewidziane zdarzenia;

113. powtarza, że bez znacznych 
przesunięć środków w ramach budżetu lub 
wystarczających dodatkowych zasobów w 
WRF po 2013 r. Unia nie będzie mogła 
zrealizować istniejących priorytetów 
politycznych, w szczególności związanych 
ze strategią „Europa 2020”, i nowych 
zadań przewidzianych Traktatem z 
Lizbony, nie wspominając o reagowaniu na 
nieprzewidziane zdarzenia;

Or. en

Poprawka 1033
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias w imieniu grupy 
ALDE
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Projekt rezolucji
Ustęp 114

Projekt rezolucji Poprawka

114. uważa, że pułap zasobów własnych 
przeznaczonych na pokrycie płatności 
ustalony jednomyślnie przez Radę na 
1,23% DNB państw członkowskich 
zapewnia dostateczną swobodę budżetową, 
aby sprostać tym wyzwaniom i 
odpowiednio ustalić pułapy przyszłych 
WRF;

skreślony

Or. en

Poprawka 1034
Bas Eickhout, José Bové, Isabelle Durant, Helga Trüpel

Projekt rezolucji
Ustęp 114

Projekt rezolucji Poprawka

114. uważa, że pułap zasobów własnych 
przeznaczonych na pokrycie płatności 
ustalony jednomyślnie przez Radę na 
1,23% DNB państw członkowskich 
zapewnia dostateczną swobodę 
budżetową, aby sprostać tym wyzwaniom i 
odpowiednio ustalić pułapy przyszłych 
WRF;

114. jest przekonany, że wspólne działania 
na szczeblu UE w wielu obszarach mogą 
w porównaniu z indywidualnymi 
działaniami 27 państw członkowskich 
wytworzyć wartość dodaną, zwłaszcza jeśli 
odnoszą się do największych inwestycji 
służących osiągnięciu celów strategii 
„Europa 2020” w obszarze zmiany 
klimatu, infrastruktury energetycznej i 
transportowej lub inwestycji związanych z 
wiedzą; wskazuje, że jeśli budżet UE 
będzie mniej więcej równy pułapowi
zasobów własnych przeznaczonych na 
pokrycie płatności, obecnie ustalonemu
jednomyślnie przez Radę na 1,23% DNB 
państw członkowskich, zapewni to jeszcze 
większą swobodę budżetową, ale wciąż nie 
wystarczy, aby stworzyć prawdziwe 
narzędzie europejskiego zarządzania 
gospodarczego lub aby w znacznym 
stopniu przyczynić się do inwestowania 
realizację strategii „Europa 2020” na 
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szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 1035
Frank Engel, Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 114

Projekt rezolucji Poprawka

114. uważa, że pułap zasobów własnych 
przeznaczonych na pokrycie płatności 
ustalony jednomyślnie przez Radę na 
1,23% DNB państw członkowskich 
zapewnia dostateczną swobodę budżetową, 
aby sprostać tym wyzwaniom i 
odpowiednio ustalić pułapy przyszłych 
WRF;

114. uważa, że pułap zasobów własnych 
przeznaczonych na pokrycie płatności 
ustalony jednomyślnie przez Radę na 
1,23% DNB państw członkowskich nie 
zapewnia dostatecznej swobody 
budżetowej, aby sprostać tym wyzwaniom; 
podkreśla, że budżet UE odzwierciedla 
ambicje UE i że rządy UE nie powinny 
ustalać górnych i dolnych granic 
wydatków, lecz przeciwnie – wielkość 
budżetu powinna wynikać z 
przyjmowanych strategii politycznych i 
właściwej oceny związanych z tym potrzeb 
finansowych;

Or. en

Poprawka 1036
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 114

Projekt rezolucji Poprawka

114. uważa, że pułap zasobów własnych 
przeznaczonych na pokrycie płatności 
ustalony jednomyślnie przez Radę na 
1,23% DNB państw członkowskich 
zapewnia dostateczną swobodę budżetową, 
aby sprostać tym wyzwaniom i 
odpowiednio ustalić pułapy przyszłych 

114. uważa, że poziom zasobów własnych 
przeznaczonych na pokrycie płatności 
ustalony jednomyślnie przez Radę na 
1,23% DNB państw członkowskich jest 
niewystarczający, aby sprostać tym 
wyzwaniom i odpowiednio ustalić pułapy 
przyszłych WRF;
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WRF;

Or. pt

Poprawka 1037
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 114

Projekt rezolucji Poprawka

114. uważa, że pułap zasobów własnych 
przeznaczonych na pokrycie płatności 
ustalony jednomyślnie przez Radę na 
1,23% DNB państw członkowskich 
zapewnia dostateczną swobodę budżetową, 
aby sprostać tym wyzwaniom i 
odpowiednio ustalić pułapy przyszłych 
WRF;

114. uważa w związku z tym, że WRF 
należy odpowiednio zwiększyć, a pułap 
zasobów własnych powinien zostać 
ustalony jednomyślnie przez Radę na 
1,29% DNB państw członkowskich (1,23% 
zasobów przeznaczonych na pokrycie 
płatności);

Or. en

Poprawka 1038
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 114

Projekt rezolucji Poprawka

114. uważa, że pułap zasobów własnych 
przeznaczonych na pokrycie płatności 
ustalony jednomyślnie przez Radę na 
1,23% DNB państw członkowskich 
zapewnia dostateczną swobodę budżetową, 
aby sprostać tym wyzwaniom i 
odpowiednio ustalić pułapy przyszłych 
WRF;

114. uważa, że pułap zasobów własnych 
przeznaczonych na pokrycie płatności 
ustalony jednomyślnie przez Radę na 
1,23% DNB państw członkowskich 
zapewnia wystarczającą swobodę 
budżetową, aby sprostać tym wyzwaniom i 
odpowiednio ustalić pułapy przyszłych 
WRF;

Or. en
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Poprawka 1039
Frank Engel, Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 114a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

114a. uważa, że o ile obecny pułap WRF 
nie zmienił się od 1993 r., o tyle budżet 
UE wzrósł w latach 1996–2002 o 8,2%, a 
średni wzrost budżetów krajowych wyniósł 
22,9%; podkreśla, że już w 1977 r. w 
sprawozdaniu Donalda MacDougalla 
uznano, że budżet UE powinien być równy 
co najmniej 2–2,5% DNB państw 
członkowskich oraz że pierwszym etapem 
powinno być 5–6% bez uwzględniania 
transferów socjalnych, ale przy 
zachowaniu możliwości dokonywania 
przesunięć środków w ramach budżetu;

Or. en

Poprawka 1040
Robert Goebbels

Projekt rezolucji
Ustęp 114b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

114b. uważa jednak, że pułap wynoszący 
1,23% DNB państw członkowskich jest 
jedynie limitem przejściowym oraz że – z 
uwagi na to, że państwa ustalają nowe 
cele dla Unii – zasoby UE będą musiały 
zostać dostosowane do wspólnie 
określonych wymogów;

Or. fr

Poprawka 1041
Reimer Böge w imieniu grupy PPE
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Projekt rezolucji
Ustęp 114c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

114c. wzywa Radę – jeśli nie zgadza się 
ona z tym podejściem – do jasnego 
wskazania tych priorytetów politycznych i 
projektów, z których można zupełnie 
zrezygnować, pomimo ich potwierdzonej 
europejskiej wartości dodanej;

Or. en

Poprawka 1042
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Podtytuł „Wystarczający, prostszy i bardziej sprawiedliwy system finansowania”

Projekt rezolucji Poprawka

Wystarczający, prostszy i bardziej 
sprawiedliwy system finansowania

Bardziej przejrzysty i bardziej 
sprawiedliwy system finansowania

Or. en

Poprawka 1043
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 115

Projekt rezolucji Poprawka

115. przypomina, że zgodnie z Traktatem z 
Lizbony „bez uszczerbku dla innych 
dochodów budżet jest finansowany 
całkowicie z zasobów własnych”; 
podkreśla, że sposób rozwoju systemu 
zasobów własnych, w którym autentyczne 
zasoby własne były stopniowo 
zastępowane wkładami krajowymi, 
doprowadził do nieproporcjonalnego 

skreślony
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nacisku na salda netto państw 
członkowskich, przez co zmniejszył nacisk 
na wspólny interes europejski; podkreśla 
potrzebę reformy dochodów w celu 
stopniowego ponownego dostosowania ich 
do ducha Traktatu;

Or. en

Poprawka 1044
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 115

Projekt rezolucji Poprawka

115. przypomina, że zgodnie z Traktatem z 
Lizbony „bez uszczerbku dla innych 
dochodów budżet jest finansowany 
całkowicie z zasobów własnych”; 
podkreśla, że sposób rozwoju systemu 
zasobów własnych, w którym autentyczne 
zasoby własne były stopniowo 
zastępowane wkładami krajowymi, 
doprowadził do nieproporcjonalnego 
nacisku na salda netto państw 
członkowskich, przez co zmniejszył nacisk 
na wspólny interes europejski; podkreśla 
potrzebę reformy dochodów w celu 
stopniowego ponownego dostosowania ich 
do ducha Traktatu;

skreślony

Or. en

Poprawka 1045
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 115
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Projekt rezolucji Poprawka

115. przypomina, że zgodnie z Traktatem z 
Lizbony „bez uszczerbku dla innych 
dochodów budżet jest finansowany 
całkowicie z zasobów własnych”; 
podkreśla, że sposób rozwoju systemu 
zasobów własnych, w którym autentyczne 
zasoby własne były stopniowo 
zastępowane wkładami krajowymi, 
doprowadził do nieproporcjonalnego 
nacisku na salda netto państw 
członkowskich, przez co zmniejszył nacisk 
na wspólny interes europejski; podkreśla 
potrzebę reformy dochodów w celu 
stopniowego ponownego dostosowania ich 
do ducha Traktatu;

115. przypomina, że zgodnie z Traktatem z 
Lizbony „bez uszczerbku dla innych 
dochodów budżet jest finansowany 
całkowicie z zasobów własnych”; 
podkreśla, że sposób rozwoju systemu 
zasobów własnych, w którym autentyczne 
zasoby własne były stopniowo 
zastępowane wkładami krajowymi, 
doprowadził do nacisku na salda netto 
państw członkowskich, przez co zaprzeczył 
zasadzie solidarności UE i zmniejszył 
nacisk na wspólny interes europejski; 
zdecydowanie wzywa do przeprowadzenia 
dogłębnej reformy zasobów UE w celu 
całkowitego zastąpienia wkładów 
krajowych autentycznymi zasobami 
własnymi, a tym samym do stopniowego 
ponownego dostosowania finansowania 
budżetu UE do ducha i wymogów Traktatu, 
co pozwoli również na zniesienie 
wszystkich rabatów;

Or. en

Poprawka 1046
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 115

Projekt rezolucji Poprawka

115. przypomina, że zgodnie z Traktatem z 
Lizbony „bez uszczerbku dla innych 
dochodów budżet jest finansowany 
całkowicie z zasobów własnych”; 
podkreśla, że sposób rozwoju systemu 
zasobów własnych, w którym autentyczne 
zasoby własne były stopniowo 
zastępowane wkładami krajowymi, 
doprowadził do nieproporcjonalnego 
nacisku na salda netto państw 
członkowskich, przez co zmniejszył nacisk 

115. przypomina, że zgodnie z Traktatem z 
Lizbony „bez uszczerbku dla innych 
dochodów budżet jest finansowany 
całkowicie z zasobów własnych”; 
podkreśla, że sposób rozwoju systemu 
zasobów własnych, w którym autentyczne 
zasoby własne były stopniowo 
zastępowane tzw. wkładami krajowymi, 
doprowadził do nieproporcjonalnego 
nacisku na salda netto państw 
członkowskich, przez co zmniejszył nacisk 
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na wspólny interes europejski; podkreśla 
potrzebę reformy dochodów w celu 
stopniowego ponownego dostosowania ich 
do ducha Traktatu;

na wspólny interes europejski i w 
znacznym stopniu pominął europejską 
wartość dodaną; podkreśla potrzebę 
reformy dochodów w celu ponownego 
dostosowania ich do ducha Traktatu;

Or. en

Poprawka 1047
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 115

Projekt rezolucji Poprawka

115. przypomina, że zgodnie z Traktatem z 
Lizbony „bez uszczerbku dla innych 
dochodów budżet jest finansowany 
całkowicie z zasobów własnych”; 
podkreśla, że sposób rozwoju systemu 
zasobów własnych, w którym autentyczne 
zasoby własne były stopniowo 
zastępowane wkładami krajowymi, 
doprowadził do nieproporcjonalnego 
nacisku na salda netto państw 
członkowskich, przez co zmniejszył nacisk 
na wspólny interes europejski; podkreśla 
potrzebę reformy dochodów w celu 
stopniowego ponownego dostosowania ich 
do ducha Traktatu;

115. przypomina, że zgodnie z Traktatem z 
Lizbony „bez uszczerbku dla innych 
dochodów budżet jest finansowany 
całkowicie z zasobów własnych”; 
podkreśla, że sposób rozwoju systemu 
zasobów własnych, w którym autentyczne 
zasoby własne były stopniowo 
zastępowane wkładami krajowymi, 
doprowadził do nieproporcjonalnego 
nacisku na salda netto państw 
członkowskich, przez co zmniejszył nacisk 
na wspólny interes europejski; podkreśla 
potrzebę reformy dochodów w celu
stopniowego ponownego dostosowania ich 
do ducha Traktatu; zauważa, że w praktyce 
taki stan rzeczy oznacza, że wielkość 
wspólnego budżetu UE jest zależna od 
sytuacji finansowej państw 
członkowskich, które są najgorzej 
zarządzane lub wykazuję najmniejsze 
zainteresowanie UE;

Or. en

Poprawka 1048
Frank Engel, Othmar Karas
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Projekt rezolucji
Ustęp 115a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

115a. zauważa, że system autentycznych 
zasobów własnych połączyłby obywateli z 
europejskimi wydatkami; podkreśla, że 
wprowadzenie europejskiego systemu 
podatkowego, biorąc pod uwagę 
autentyczne zasoby własne budżetu UE, a 
tym samym autonomię budżetową, 
pozwoliłoby państwom członkowskim na 
ograniczenie ich budżetów krajowych w 
sposób proporcjonalny i nie wpłynęłoby 
na zwiększenie ogólnego obciążenia 
podatkowego dla obywateli i 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 1049
Bas Eickhout, Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 115b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

115b. wzywa w związku z tym do 
stworzenia na szczeblu UE systemu 
autentycznych „zasobów własnych”, który 
– zgodnie z propozycją Komisji – mógłby 
np. obejmować europejski VAT, 
europejski podatek od emisji dwutlenku 
węgla lub podatek od transakcji 
finansowych;

Or. en

Poprawka 1050
Bastiaan Belder
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Projekt rezolucji
Ustęp 116

Projekt rezolucji Poprawka

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 
korekty oraz wprowadzenie jednego lub 
kilku autentycznych źródeł zasobów 
własnych Unii to niezbędne kroki 
prowadzące do jego osiągnięcia; uważa, 
że długoterminowym celem powinno 
gromadzenie przez Unię zasobów 
własnych bezpośrednio, co stworzy 
bardziej autonomiczny i przejrzysty system 
finansowania;

skreślony

Or. en

Poprawka 1051
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 116

Projekt rezolucji Poprawka

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 
korekty oraz wprowadzenie jednego lub 
kilku autentycznych źródeł zasobów 
własnych Unii to niezbędne kroki 
prowadzące do jego osiągnięcia; uważa, 
że długoterminowym celem powinno 
gromadzenie przez Unię zasobów 
własnych bezpośrednio, co stworzy 
bardziej autonomiczny i przejrzysty system 
finansowania;

skreślony

Or. en
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Poprawka 1052
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 116

Projekt rezolucji Poprawka

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 
korekty oraz wprowadzenie jednego lub 
kilku autentycznych źródeł zasobów 
własnych Unii to niezbędne kroki 
prowadzące do jego osiągnięcia; uważa, że 
długoterminowym celem powinno 
gromadzenie przez Unię zasobów 
własnych bezpośrednio, co stworzy 
bardziej autonomiczny i przejrzysty system 
finansowania;

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 
korekty oraz zwiększenie płatności 
dokonywanych przez państwa 
członkowskie o najwyższym DNB i 
najwyższym dochodzie na mieszkańca, a 
także zmiana obowiązujących kluczy 
podziału to niezbędne kroki prowadzące do 
jego osiągnięcia;

Or. pt

Poprawka 1053
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 116

Projekt rezolucji Poprawka

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 
korekty oraz wprowadzenie jednego lub 
kilku autentycznych źródeł zasobów 
własnych Unii to niezbędne kroki 
prowadzące do jego osiągnięcia; uważa, 
że długoterminowym celem powinno 
gromadzenie przez Unię zasobów 

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu;
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własnych bezpośrednio, co stworzy 
bardziej autonomiczny i przejrzysty system 
finansowania;

Or. en

Poprawka 1054
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 116

Projekt rezolucji Poprawka

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 
korekty oraz wprowadzenie jednego lub 
kilku autentycznych źródeł zasobów 
własnych Unii to niezbędne kroki 
prowadzące do jego osiągnięcia; uważa, 
że długoterminowym celem powinno 
gromadzenie przez Unię zasobów 
własnych bezpośrednio, co stworzy 
bardziej autonomiczny i przejrzysty system 
finansowania;

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu;

Or. en

Poprawka 1055
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 116

Projekt rezolucji Poprawka

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 
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korekty oraz wprowadzenie jednego lub 
kilku autentycznych źródeł zasobów 
własnych Unii to niezbędne kroki 
prowadzące do jego osiągnięcia; uważa, że 
długoterminowym celem powinno 
gromadzenie przez Unię zasobów 
własnych bezpośrednio, co stworzy 
bardziej autonomiczny i przejrzysty system 
finansowania;

korekty oraz wprowadzenie jednego lub 
kilku autentycznych źródeł zasobów 
własnych Unii to niezbędne kroki 
prowadzące do jego osiągnięcia;

Or. pl

Poprawka 1056
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 116

Projekt rezolucji Poprawka

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego,
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 
korekty oraz wprowadzenie jednego lub 
kilku autentycznych źródeł zasobów 
własnych Unii to niezbędne kroki 
prowadzące do jego osiągnięcia; uważa, że 
długoterminowym celem powinno 
gromadzenie przez Unię zasobów 
własnych bezpośrednio, co stworzy 
bardziej autonomiczny i przejrzysty system 
finansowania;

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego i
bardziej przejrzystego systemu; podkreśla, 
że wprowadzenie jednego lub kilku 
autentycznych źródeł zasobów własnych 
Unii mogłoby stanowić ważny krok 
prowadzący do jego osiągnięcia; uważa, że 
długoterminowym celem powinno być 
zwiększenie przez Unię znaczenia 
autentycznych zasobów własnych przy 
jednoczesnym zmniejszeniu znaczenia 
zasobów opartych na DNB;

Or. en

Poprawka 1057
Andrew Duff, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 116
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Projekt rezolucji Poprawka

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 
korekty oraz wprowadzenie jednego lub 
kilku autentycznych źródeł zasobów 
własnych Unii to niezbędne kroki 
prowadzące do jego osiągnięcia; uważa, że 
długoterminowym celem powinno 
gromadzenie przez Unię zasobów 
własnych bezpośrednio, co stworzy 
bardziej autonomiczny i przejrzysty system 
finansowania;

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 
korekty oraz wprowadzenie jednego lub 
kilku autentycznych źródeł zasobów 
własnych Unii są niezbędne, jeśli Unia 
kiedykolwiek zamierza osiągnąć 
postępowy i rozwijający się budżet, który 
jest jej potrzebny do wsparcia środków 
antycyklicznych leżących w interesie 
stabilności finansowej i ożywienia 
gospodarczego; nalega na to, aby 
przedmiotowe reformy zwiększały 
potencjał budżetu UE w celu osiągnięcia 
dużych ekonomii skali i oszczędności 
przez przeniesienie znacznych pozycji 
wydatków, związanych m.in. z EFR, 
badaniami i rozwojem oraz infrastrukturą 
energetyczną i transportową, ze szczebla 
krajowego na szczebel UE, co tym samym 
pozwoli krajowym skarbom państw na 
dokonanie oszczędności; jest przekonany, 
że Unia powinna być w stanie 
bezpośrednio gromadzić swoje zasoby 
własne, co stworzy bardziej bezpośrednie 
połączenie z obywatelem jako 
podatnikiem;

Or. en

Poprawka 1058
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 116

Projekt rezolucji Poprawka

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej odpowiedniego, przejrzystego i 
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systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 
korekty oraz wprowadzenie jednego lub 
kilku autentycznych źródeł zasobów 
własnych Unii to niezbędne kroki 
prowadzące do jego osiągnięcia; uważa, że 
długoterminowym celem powinno 
gromadzenie przez Unię zasobów 
własnych bezpośrednio, co stworzy 
bardziej autonomiczny i przejrzysty system 
finansowania;

prostszego systemu; podkreśla, że 
zniesienie istniejących wyjątków i 
mechanizmów korekty oraz wprowadzenie 
jednego lub kilku autentycznych źródeł 
zasobów własnych Unii to niezbędne kroki 
prowadzące do jego osiągnięcia; uważa, że 
długoterminowym celem powinno 
gromadzenie przez Unię zasobów 
własnych bezpośrednio, co stworzy 
bardziej autonomiczny i przejrzysty system 
finansowania; uważa, że jednym z 
użytecznych rozwiązań mogło by być 
bezpośrednie przenoszenie części 
krajowego VAT do budżetu UE, 
stanowiącym również dla obywateli 
odrębny podatek w fakturach;

Or. en

Poprawka 1059
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 116

Projekt rezolucji Poprawka

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego,
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 
korekty oraz wprowadzenie jednego lub 
kilku autentycznych źródeł zasobów 
własnych Unii to niezbędne kroki 
prowadzące do jego osiągnięcia; uważa, że 
długoterminowym celem powinno 
gromadzenie przez Unię zasobów 
własnych bezpośrednio, co stworzy 
bardziej autonomiczny i przejrzysty system 
finansowania;

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego i
bardziej przejrzystego systemu; podkreśla, 
że wprowadzenie jednego lub kilku 
autentycznych źródeł zasobów własnych 
Unii to niezbędne kroki prowadzące do 
jego osiągnięcia; uważa, że 
długoterminowym celem powinno być 
zwiększenie przez Unię znaczenia 
autentycznych zasobów własnych przy 
jednoczesnym zmniejszeniu znaczenia 
zasobów opartych na DNB;

Or. en
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Poprawka 1060
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 116

Projekt rezolucji Poprawka

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 
korekty oraz wprowadzenie jednego lub 
kilku autentycznych źródeł zasobów 
własnych Unii to niezbędne kroki 
prowadzące do jego osiągnięcia; uważa, że 
długoterminowym celem powinno
gromadzenie przez Unię zasobów 
własnych bezpośrednio, co stworzy 
bardziej autonomiczny i przejrzysty system 
finansowania;

116. podkreśla, że zniesienie istniejących 
wyjątków i mechanizmów korekty oraz 
wprowadzenie jednego autentycznego 
źródła zasobów własnych Unii to 
niezbędne kroki prowadzące do 
przejrzystego, sprawiedliwego, zasadnego i 
wydajnego europejskiego budżetu; uważa, 
że celem powinno gromadzenie przez Unię 
zasobów własnych bezpośrednio, 
niezależnie od budżetów krajowych, co 
stworzy bardziej autonomiczny i 
przejrzysty system finansowania;

Or. en

Poprawka 1061
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Projekt rezolucji
Ustęp 116

Projekt rezolucji Poprawka

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 
korekty oraz wprowadzenie jednego lub 
kilku autentycznych źródeł zasobów 
własnych Unii to niezbędne kroki 
prowadzące do jego osiągnięcia; uważa, że 
długoterminowym celem powinno 
gromadzenie przez Unię zasobów 
własnych bezpośrednio, co stworzy 

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 
korekty oraz wprowadzenie jednego lub 
kilku autentycznych źródeł zasobów
własnych Unii to niezbędne kroki 
prowadzące do jego osiągnięcia; uważa, że 
długoterminowym celem powinno 
gromadzenie przez Unię zasobów 
własnych bezpośrednio, co stworzy 



AM\865598PL.doc 123/142 PE462.732v04-00

PL

bardziej autonomiczny i przejrzysty system 
finansowania;

bardziej autonomiczny i przejrzysty system 
finansowania; podkreśla, że decyzję o 
wprowadzeniu nowego systemu zasobów 
własnych muszą podjąć państwa 
członkowskie i że nie jest to kwestia 
niezależnej decyzji Komisji; uważa, że 
należy dopilnować, aby obciążenia dla 
osób płacących podatki i uiszczających 
opłaty nie wzrosły w sposób 
nieskoordynowany, co mogłoby 
doprowadzić do nałożenia na nich 
nadmiernych obciążeń, utrudnić 
konkurencję i zmniejszyć przejrzystość;

Or. de

Poprawka 1062
Louis Michel, Charles Goerens

Projekt rezolucji
Ustęp 116

Projekt rezolucji Poprawka

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 
korekty oraz wprowadzenie jednego lub 
kilku autentycznych źródeł zasobów 
własnych Unii to niezbędne kroki 
prowadzące do jego osiągnięcia; uważa, że 
długoterminowym celem powinno 
gromadzenie przez Unię zasobów 
własnych bezpośrednio, co stworzy 
bardziej autonomiczny i przejrzysty system 
finansowania;

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 
korekty oraz wprowadzenie jednego lub 
kilku autentycznych źródeł zasobów 
własnych Unii to niezbędne kroki 
prowadzące do jego osiągnięcia; uważa, że 
celem musi być gromadzenie przez Unię 
zasobów własnych bezpośrednio, co 
stworzy bardziej autonomiczny i 
przejrzysty system finansowania;

Or. fr

Poprawka 1063
Bas Eickhout
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Projekt rezolucji
Ustęp 116

Projekt rezolucji Poprawka

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 
korekty oraz wprowadzenie jednego lub 
kilku autentycznych źródeł zasobów 
własnych Unii to niezbędne kroki 
prowadzące do jego osiągnięcia; uważa, że 
długoterminowym celem powinno 
gromadzenie przez Unię zasobów 
własnych bezpośrednio, co stworzy 
bardziej autonomiczny i przejrzysty system 
finansowania;

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 
korekty, przy jednoczesnym utrzymaniu 
zasobów opartych na DNB w celu 
podkreślenia solidarności, oraz 
wprowadzenie jednego lub kilku 
autentycznych nowych źródeł zasobów 
własnych Unii to niezbędne kroki 
prowadzące do jego osiągnięcia; uważa, że 
długoterminowym celem powinno 
gromadzenie przez Unię zasobów 
własnych bezpośrednio, co stworzy 
bardziej autonomiczny i przejrzysty system 
finansowania;

Or. en

Poprawka 1064
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski

Projekt rezolucji
Ustęp 116

Projekt rezolucji Poprawka

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 
korekty oraz wprowadzenie jednego lub 
kilku autentycznych źródeł zasobów 
własnych Unii to niezbędne kroki 
prowadzące do jego osiągnięcia; uważa, że 
długoterminowym celem powinno 
gromadzenie przez Unię zasobów 
własnych bezpośrednio, co stworzy 
bardziej autonomiczny i przejrzysty system 

116. Nie dotyczy wersji polskiej.
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finansowania;

Or. en

Poprawka 1065
Reimer Böge, Alain Lamassoure, Othmar Karas w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 116

Projekt rezolucji Poprawka

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 
korekty oraz wprowadzenie jednego lub 
kilku autentycznych źródeł zasobów 
własnych Unii to niezbędne kroki 
prowadzące do jego osiągnięcia; uważa, że 
długoterminowym celem powinno 
gromadzenie przez Unię zasobów 
własnych bezpośrednio, co stworzy 
bardziej autonomiczny i przejrzysty system 
finansowania;

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 
korekty oraz wprowadzenie jednego lub 
kilku autentycznych źródeł zasobów 
własnych Unii to niezbędne kroki 
prowadzące do jego osiągnięcia; uważa, że 
długoterminowym celem powinno 
gromadzenie przez Unię zasobów 
własnych bezpośrednio, co stworzy 
prostszy, bardziej autonomiczny, 
przejrzysty i sprawiedliwy system 
finansowania, który może być lepiej 
rozumiany przez społeczeństwo;
przypomina swoje stanowisko, zgodnie z 
którym system zasobów własnych 
powinien opierać się na kryteriach w 
największym stopniu odzwierciedlających 
możliwość państw członkowskich do 
udzielania wkładu i powinien być 
niezależny od transferów krajowych;

Or. en

Poprawka 1066
Giovanni La Via

Projekt rezolucji
Ustęp 116
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Projekt rezolucji Poprawka

116. uważa, że głównym celem reformy 
jest stworzenie bardziej sprawiedliwego, 
bardziej przejrzystego i prostszego 
systemu; podkreśla, że zniesienie 
istniejących wyjątków i mechanizmów 
korekty oraz wprowadzenie jednego lub 
kilku autentycznych źródeł zasobów 
własnych Unii to niezbędne kroki 
prowadzące do jego osiągnięcia; uważa, że 
długoterminowym celem powinno 
gromadzenie przez Unię zasobów 
własnych bezpośrednio, co stworzy 
bardziej autonomiczny i przejrzysty system 
finansowania;

116. Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 1067
James Elles

Projekt rezolucji
Ustęp 116a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

116a. zauważa, że w ciągu minionego 
dziesięciolecia kilka państw 
członkowskich miało ujemne salda, co 
pozwala kwestionować uczciwość systemu 
zasobów własnych; jest przekonany, że 
należy wprowadzić stały mechanizm 
naprawczy, a żadne państwo członkowskie 
nie powinno być zobowiązane do 
udzielania wkładu netto przekraczającego 
0,25% jego DNB;

Or. en

Poprawka 1068
Angelika Niebler
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Projekt rezolucji
Ustęp 116b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

116b. zauważa jednak, że wykorzystanie 
jakiegokolwiek nowego systemu zasobów 
własnych grozi wytworzeniem w 
perspektywie krótkoterminowej braku 
równowagi dochodów między państwami 
członkowskimi, czemu przeciwdziałać 
może wyłącznie jednolity i przejrzysty 
mechanizm naprawczy mający 
zastosowanie do wszystkich państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 1069
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 117

Projekt rezolucji Poprawka

117. podkreśla, że restrukturyzacja 
systemu zasobów własnych nie dotyczy 
wielkości budżetu UE, lecz polega na 
znalezieniu bardziej odpowiedniego 
połączenia zasobów umożliwiającego 
finansowanie uzgodnionych polityk i 
celów UE; jest przekonany, że nowy 
system nie może zwiększać obciążeń 
podatkowych dla obywateli i zmniejszy 
obciążenie dla skarbów państwa;

skreślony

Or. pt

Poprawka 1070
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 117
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Projekt rezolucji Poprawka

117. podkreśla, że restrukturyzacja 
systemu zasobów własnych nie dotyczy 
wielkości budżetu UE, lecz polega na 
znalezieniu bardziej odpowiedniego 
połączenia zasobów umożliwiającego 
finansowanie uzgodnionych polityk i 
celów UE; jest przekonany, że nowy 
system nie może zwiększać obciążeń 
podatkowych dla obywateli i zmniejszy 
obciążenie dla skarbów państwa;

117. podkreśla, że restrukturyzacja 
systemu zasobów własnych dotyczy 
wielkości budżetu UE umożliwiającego 
finansowanie uzgodnionych polityk i 
celów UE; jest przekonany, że nowy 
system nie może zwiększać obciążeń 
podatkowych dla obywateli i zmniejszy 
obciążenie dla skarbów państwa;

Or. en

Poprawka 1071
Bas Eickhout, Helga Trüpel, Isabelle Durant

Projekt rezolucji
Ustęp 117

Projekt rezolucji Poprawka

117. podkreśla, że restrukturyzacja 
systemu zasobów własnych nie dotyczy 
wielkości budżetu UE, lecz polega na 
znalezieniu bardziej odpowiedniego 
połączenia zasobów umożliwiającego 
finansowanie uzgodnionych polityk i 
celów UE; jest przekonany, że nowy 
system nie może zwiększać obciążeń
podatkowych dla obywateli i zmniejszy 
obciążenie dla skarbów państwa;

117. podkreśla, że restrukturyzacja 
systemu zasobów własnych sama w sobie 
nie dotyczy wielkości budżetu UE, lecz 
polega na znalezieniu bardziej 
odpowiedniego połączenia zasobów 
umożliwiającego finansowanie 
uzgodnionych polityk i celów UE; 
wskazuje, że wprowadzenie nowego 
systemu przy zachowaniu wszystkich 
innych czynników nie zwiększyłoby 
łącznych obciążeń podatkowych dla 
obywateli i zmniejszyłoby obciążenia dla 
skarbów państwa; popiera 
wykorzystywanie nowych źródeł 
możliwego dochodu, takich jak podatek od 
transakcji finansowych, dochód 
wynikający z aukcji certyfikatów systemu 
handlu emisjami, udziału w VAT, podatek 
od przedsiębiorstw, podatek od emisji 
dwutlenku węgla lub podatek 
energetyczny, w celu zwiększenia poziomu 
inwestycji na rzecz osiągnięcia celów 



AM\865598PL.doc 129/142 PE462.732v04-00

PL

strategii „Europa 2020” na szczeblu UE, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu 
wydatków państw członkowskich i ich 
wkładów opartych na DNB do budżetu 
UE;

Or. en

Poprawka 1072
José Bové

Projekt rezolucji
Ustęp 117

Projekt rezolucji Poprawka

117. podkreśla, że restrukturyzacja 
systemu zasobów własnych nie dotyczy 
wielkości budżetu UE, lecz polega na 
znalezieniu bardziej odpowiedniego 
połączenia zasobów umożliwiającego 
finansowanie uzgodnionych polityk i 
celów UE; jest przekonany, że nowy 
system nie może zwiększać obciążeń 
podatkowych dla obywateli i zmniejszy 
obciążenie dla skarbów państwa;

117. podkreśla, że restrukturyzacja 
systemu zasobów własnych wymaga 
bardziej odpowiedniego połączenia 
zasobów umożliwiającego finansowanie 
uzgodnionych polityk i celów UE; jest 
przekonany, że nowy system nie może 
zwiększać obciążeń podatkowych dla 
obywateli, ale musi wykorzystywać nowe 
źródła budżetowe, np. takie jak 
wprowadzenie europejskiego podatku od 
transakcji finansowych, i zmniejszy 
obciążenie dla skarbów państwa;

Or. en

Poprawka 1073
Frank Engel, Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 117

Projekt rezolucji Poprawka

117. podkreśla, że restrukturyzacja 
systemu zasobów własnych nie dotyczy 
wielkości budżetu UE, lecz polega na
znalezieniu bardziej odpowiedniego 
połączenia zasobów umożliwiającego 

117. podkreśla, że restrukturyzacja 
systemu zasobów własnych wymaga 
bardziej odpowiedniego połączenia 
zasobów umożliwiającego finansowanie 
uzgodnionych polityk i celów UE; jest 
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finansowanie uzgodnionych polityk i 
celów UE; jest przekonany, że nowy 
system nie może zwiększać obciążeń 
podatkowych dla obywateli i zmniejszy 
obciążenie dla skarbów państwa;

przekonany, że nowy system nie może 
zwiększać obciążeń podatkowych dla 
obywateli i zmniejszy obciążenie dla 
skarbów państwa;

Or. en

Poprawka 1074
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 117

Projekt rezolucji Poprawka

117. podkreśla, że restrukturyzacja 
systemu zasobów własnych nie dotyczy 
wielkości budżetu UE, lecz polega na 
znalezieniu bardziej odpowiedniego 
połączenia zasobów umożliwiającego 
finansowanie uzgodnionych polityk i 
celów UE; jest przekonany, że nowy 
system nie może zwiększać obciążeń 
podatkowych dla obywateli i zmniejszy 
obciążenie dla skarbów państwa;

117. podkreśla, że jakakolwiek 
restrukturyzacja systemu zasobów 
własnych nie powinna dotyczyć wielkości 
budżetu UE, lecz powinna polegać na 
znalezieniu bardziej odpowiedniego 
połączenia zasobów umożliwiającego 
finansowanie uzgodnionych polityk i 
celów UE; jest przekonany, że nowy 
system nie może zwiększać obciążeń 
podatkowych dla obywateli i powinien 
zmniejszać obciążenie dla skarbów 
państwa;

Or. en

Poprawka 1075
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 117

Projekt rezolucji Poprawka

117. podkreśla, że restrukturyzacja 
systemu zasobów własnych nie dotyczy 
wielkości budżetu UE, lecz polega na 
znalezieniu bardziej odpowiedniego 
połączenia zasobów umożliwiającego 

117. podkreśla, że restrukturyzacja 
systemu zasobów własnych nie dotyczy 
wielkości budżetu UE, lecz polega na 
znalezieniu bardziej odpowiedniego 
połączenia zasobów umożliwiającego 



AM\865598PL.doc 131/142 PE462.732v04-00

PL

finansowanie uzgodnionych polityk i 
celów UE; jest przekonany, że nowy 
system nie może zwiększać obciążeń 
podatkowych dla obywateli i zmniejszy 
obciążenie dla skarbów państwa;

finansowanie uzgodnionych polityk i 
celów UE; jest przekonany, że 
proponowany nowy system zwiększy 
obciążenia podatkowe dla obywateli i nie 
zmniejszy obciążeń dla skarbów państwa;

Or. en

Poprawka 1076
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 117

Projekt rezolucji Poprawka

117. podkreśla, że restrukturyzacja 
systemu zasobów własnych nie dotyczy 
wielkości budżetu UE, lecz polega na 
znalezieniu bardziej odpowiedniego 
połączenia zasobów umożliwiającego 
finansowanie uzgodnionych polityk i 
celów UE; jest przekonany, że nowy 
system nie może zwiększać obciążeń 
podatkowych dla obywateli i zmniejszy 
obciążenie dla skarbów państwa;

117. podkreśla, że restrukturyzacja 
systemu zasobów własnych nie dotyczy 
wielkości budżetu UE, lecz polega na 
znalezieniu bardziej odpowiedniego 
połączenia zasobów umożliwiającego 
finansowanie uzgodnionych polityk i 
celów UE; jest przekonany, że nowy 
system nie może zwiększać obciążeń 
podatkowych dla obywateli i zmniejszy 
obciążenie dla skarbów państwa;
przypomina, że jakakolwiek zmiana w 
zasobach własnych powinna zostać 
wprowadzona z poszanowaniem 
kompetencji podatkowych państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 1077
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias w imieniu 
grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 117

Projekt rezolucji Poprawka

117. podkreśla, że restrukturyzacja 117. podkreśla, że restrukturyzacja 
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systemu zasobów własnych nie dotyczy 
wielkości budżetu UE, lecz polega na 
znalezieniu bardziej odpowiedniego 
połączenia zasobów umożliwiającego 
finansowanie uzgodnionych polityk i 
celów UE; jest przekonany, że nowy 
system nie może zwiększać obciążeń 
podatkowych dla obywateli i zmniejszy 
obciążenie dla skarbów państwa;

systemu zasobów własnych nie dotyczy 
wielkości budżetu UE, lecz polega na 
znalezieniu bardziej odpowiedniego 
połączenia zasobów umożliwiającego 
finansowanie uzgodnionych polityk i 
celów UE; jest przekonany, że nowy 
system nie może zwiększać obciążeń 
podatkowych dla obywateli, zmniejszy 
obciążenie dla skarbów państwa, a nawet 
umożliwi państwom członkowskim 
dokonanie cięć lub ponownych 
przydziałów w ramach ich wydatkach 
publicznych;

Or. en

Poprawka 1078
Frank Engel, Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 117a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

117a. jest przekonany, że istnieje potrzeba 
zwrócenia się ku systemowi rzeczywistych 
zasobów własnych, jak przewidziano w 
traktatach; domaga się tego, aby Komisja 
przedstawiła konkretne wnioski w tym 
zakresie; twierdzi, że w tracie 
przechodzenia na budżet, którego dochody
będą się składały wyłącznie z zasobów 
własnych, należy utrzymać wystarczający 
poziom wkładów krajowych, aby 
umożliwić UE wypełnienie zobowiązań 
finansowych i związanych z wydatkami;

Or. en

Poprawka 1079
Frank Engel, Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 117b (nowy)



AM\865598PL.doc 133/142 PE462.732v04-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

117b. domaga się, aby wraz z tymi 
reformami zniesiono wszelkie formy 
rabatów, ponieważ państwa nie będą już 
dokonywały wkładów ze swoich własnych 
zasobów budżetowych;

Or. en

Poprawka 1080
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias w imieniu grupy 
ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 117c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

117c. podkreśla, że Parlament Europejski 
jest jedynym parlamentem, który ma 
prawo głosu w odniesieniu do wydatków, 
ale nie do dochodów; podkreśla w związku 
z tym konieczność przeprowadzenia 
demokratycznej reformy zasobów UE;

Or. en

Poprawka 1081
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 118

Projekt rezolucji Poprawka

118. zwraca uwagę na potencjalne nowe 
zasoby własne zaproponowane przez 
Komisję w komunikacie dotyczącym 
przeglądu budżetu; oczekuje na wnioski z 
analizy wpływu tych rozwiązań, w ramach 
której należy również zbadać odpowiednie 
mechanizmy gromadzenia środków, biorąc 

118. zwraca uwagę na potencjalne nowe 
zasoby własne zaproponowane przez 
Komisję w komunikacie dotyczącym 
przeglądu budżetu; wzywa Komisję do 
należytego uwzględnienia w planach 
dotyczących nowego systemu zasobów 
własnych rezolucji Parlamentu 
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pod uwagę, że do dnia 1 lipca 2011 r. 
Komisja ma przedstawić wniosek 
ustawodawczy;

Europejskiego z dnia 8 marca 2011 r. w 
sprawie innowacyjnych metod 
finansowania na szczeblu globalnym i 
europejskim, w której popiera się 
wprowadzenie ogólnounijnego podatku od 
transakcji finansowych; oczekuje na 
wnioski z analizy wpływu tych rozwiązań, 
w ramach której należy również zbadać 
odpowiednie mechanizmy gromadzenia 
środków, biorąc pod uwagę, że do dnia 1 
lipca 2011 r. Komisja ma przedstawić 
wniosek ustawodawczy;

Or. de

Poprawka 1082
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 118

Projekt rezolucji Poprawka

118. zwraca uwagę na potencjalne nowe 
zasoby własne zaproponowane przez 
Komisję w komunikacie dotyczącym 
przeglądu budżetu; oczekuje na wnioski z 
analizy wpływu tych rozwiązań, w ramach 
której należy również zbadać odpowiednie 
mechanizmy gromadzenia środków, biorąc 
pod uwagę, że do dnia 1 lipca 2011 r. 
Komisja ma przedstawić wniosek 
ustawodawczy;

118. zwraca uwagę na potencjalne nowe 
zasoby własne zaproponowane przez 
Komisję w komunikacie dotyczącym 
przeglądu budżetu (opodatkowanie sektora 
finansowego, aukcje uprawnień w ramach 
systemu handlu emisjami gazów 
cieplarnianych, opłata UE związana z 
transportem lotniczym, VAT, podatek 
energetyczny, podatek od 
przedsiębiorstw); wzywa ponadto Komisję 
do przeprowadzenia studium 
wykonalności, w którym przeanalizuje 
różnorodne możliwe opcje zastosowanie 
unijnego podatku od transakcji 
finansowych oraz ich skutki, o co 
wnioskowała Rada; oczekuje na wnioski z 
analizy wpływu tych rozwiązań, w ramach 
której należy również zbadać odpowiednie 
mechanizmy gromadzenia środków, biorąc 
pod uwagę, że do dnia 1 lipca 2011 r. 
Komisja ma przedstawić wniosek 
ustawodawczy;
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Or. en

Poprawka 1083
Miguel Portas, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 118

Projekt rezolucji Poprawka

118. zwraca uwagę na potencjalne nowe 
zasoby własne zaproponowane przez 
Komisję w komunikacie dotyczącym 
przeglądu budżetu; oczekuje na wnioski z 
analizy wpływu tych rozwiązań, w ramach 
której należy również zbadać odpowiednie 
mechanizmy gromadzenia środków, 
biorąc pod uwagę, że do dnia 1 lipca 2011 
r. Komisja ma przedstawić wniosek 
ustawodawczy;

118. zwraca uwagę na potencjalne nowe 
zasoby własne zaproponowane przez 
Komisję w komunikacie dotyczącym 
przeglądu budżetu, który do dnia 1 lipca 
2011 r. powinien zostać przeformułowany 
na wniosek ustawodawczy; jest zdania, że 
UE powinna podjąć inicjatywę i 
zastosować podatek od transakcji 
finansowych na swoim terytorium, a 
jednocześnie w dalszym ciągu dążyć do 
jego zastosowania na szczeblu światowym; 
uważa, że UE powinna również podjąć 
przykładne działanie w zakresie przepływu 
kapitału do rajów podatkowych; uważa, że 
uzyskane w ten sposób środki powinny 
pobudzić budżet UE, ograniczyć wkłady 
pochodzące z budżetów krajowych i że 
powinny koncentrować się na wspieraniu 
programów na rzecz konwergencji 
społecznej i programów na rzecz 
zwalczania ubóstwa na szczeblach 
światowym i europejskim;

Or. pt

Poprawka 1084
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 118a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

118a. przypomina, że zgodnie z tym, co 
zatwierdzono w rezolucji Parlamentu 
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Europejskiego z dnia 8 marca 2011 r. w 
sprawie innowacyjnych metod 
finansowania na szczeblu globalnym i 
europejskim, „wprowadzenie podatku od 
transakcji finansowych mogłoby pomóc 
wyeliminować wysoce szkodliwe wzorce 
handlowe na rynkach finansowych, takie 
jak krótkoterminowość i zautomatyzowane 
transakcje wysokiej częstotliwości, a także 
ograniczyć spekulację”; przypomina w 
związku z tym, że UE powinna wspierać 
wprowadzenie podatku od transakcji 
finansowych na szczeblu światowym; 
jeżeli nie będzie to możliwe, UE powinna 
w pierwszym etapie wdrożyć podatek od 
transakcji finansowych na szczeblu 
europejskim; uważa zatem, że podatek od 
transakcji finansowych mógłby stanowić 
znaczący wkład sektora finansowego w 
pokrycie kosztów kryzysu, trwałość 
finansów publicznych, a także mógłby 
częściowo przyczynić się do finansowania 
budżetu UE;

Or. en

Poprawka 1085
Sylvie Goulard

Projekt rezolucji
Ustęp 118b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

118b. zdecydowanie sprzeciwia się 
obecnemu systemowi niewykorzystanych 
środków na płatności, który nie zachęca 
państw członkowskich do 
wykorzystywania europejskich kredytów w 
najbardziej wydajny sposób; proponuje 
zatem przenoszenie dochodu 
wynikającego z niewykorzystanych 
środków na płatności do unijnego budżetu 
na kolejny rok i przydzielanie ich 
programom sprzyjającym realizacji 
unijnej strategii wzrostu państw 
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członkowskich, które przestrzegają paktu 
na rzecz stabilności i wzrostu lub które 
podjęły działania naprawcze;

Or. en

Poprawka 1086
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, Ramon Tremosa i 
Balcells w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 118c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

118c. zdecydowanie sprzeciwia się 
obecnemu systemowi niewykorzystanych 
środków na płatności, który nie zachęca 
państw członkowskich do 
wykorzystywania europejskich kredytów w 
najbardziej wydajny sposób; proponuje 
zatem przenoszenie dochodu 
wynikającego z niewykorzystanych 
środków na płatności do unijnego budżetu 
na kolejny rok;

Or. en

Poprawka 1087
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 120

Projekt rezolucji Poprawka

120. zwraca uwagę na ścisłe wymogi 
dotyczące większości zarówno w 
Parlamencie, jak i w Radzie, i zaznacza 
znaczenie pełnego wykorzystania Traktatu, 
który nakłada na Parlament, Radę i 
Komisję obowiązek podejmowania 
wszelkich niezbędnych środków w celu 
przyjęcia WRF w ciągu całej procedury 

120. zwraca uwagę na ścisłe wymogi 
dotyczące większości zarówno w 
Parlamencie, jak i w Radzie, i zaznacza 
znaczenie pełnego wykorzystania Traktatu, 
który nakłada na Parlament, Radę i 
Komisję obowiązek podejmowania 
wszelkich niezbędnych środków w celu 
przyjęcia WRF w ciągu całej procedury 
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prowadzącej do ich przyjęcia; pod tym 
względem z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie prezydencji Rady7 do 
prowadzenia procedury opracowywania 
przyszłych WRF w duchu otwartości i 
konstruktywnej współpracy z
Parlamentem;

prowadzącej do ich przyjęcia; pod tym 
względem z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie prezydencji Rady do 
zapewnienia otwartego i konstruktywnego 
dialogu z Parlamentem przez cały czas 
trwania procedury opracowywania 
przyszłych WRF i potwierdza swoją wolę 
do ścisłej współpracy z Radą i Komisją w 
trakcie tego procesu negocjacyjnego przy 
pełnym poszanowaniu postanowień 
Traktatu z Lizbony;

Or. en

Poprawka 1088
Bas Eickhout, Helga Trüpel

Projekt rezolucji
Ustęp 120

Projekt rezolucji Poprawka

120. zwraca uwagę na ścisłe wymogi 
dotyczące większości zarówno w 
Parlamencie, jak i w Radzie, i zaznacza 
znaczenie pełnego wykorzystania Traktatu, 
który nakłada na Parlament, Radę i 
Komisję obowiązek podejmowania 
wszelkich niezbędnych środków w celu 
przyjęcia WRF w ciągu całej procedury 
prowadzącej do ich przyjęcia; pod tym 
względem z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie prezydencji Rady7 do 
prowadzenia procedury opracowywania 
przyszłych WRF w duchu otwartości i 
konstruktywnej współpracy z 
Parlamentem;

120. zwraca uwagę na ścisłe wymogi 
dotyczące większości zarówno w 
Parlamencie, jak i w Radzie, i zaznacza 
znaczenie pełnego wykorzystania 
postanowień Traktatu określonych w art. 
312 ust. 5 TFUE, który nakłada na 
Parlament, Radę i Komisję obowiązek 
podejmowania wszelkich niezbędnych 
środków w celu przyjęcia WRF w ciągu 
całej procedury prowadzącej do ich 
przyjęcia i wyraźnie przewiduje 
prowadzenie negocjacji między 
instytucjami w celu osiągnięcia 
porozumienia w sprawie tekstu, który 
może uzyskać aprobatę Parlamentu; 
wskazuje, że z wyjątkiem niektórych 
przepisów niekompatybilnych z 
postanowieniami Traktatu z Lizbony 
obowiązujące porozumienie 
międzyinstytucjonalne będzie stosowane 
do momentu jego zmiany, zastąpienia lub 
zrewidowania, a jeśli do końca 2013 r. nie 
zostaną przyjęte WRF na okres po roku 
2013, należy przedłużyć obowiązywanie 



AM\865598PL.doc 139/142 PE462.732v04-00

PL

pułapów i innych przepisów 
obowiązujących w 2013 r.; pod tym 
względem z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie prezydencji Rady[1] do 
prowadzenia procedury opracowywania 
przyszłych WRF w duchu otwartości i 
konstruktywnej współpracy z 
Parlamentem;

[1] Pismo premiera Yves’a Leterme’a do 
przewodniczącego Jerzego Buzka, 8 
grudnia 2010 r.

Or. en

Poprawka 1089
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 121

Projekt rezolucji Poprawka

121. w związku z tym wzywa Radę i 
Komisję do przestrzegania postanowień 
Traktatu i podjęcia wszelkich wysiłków 
niezbędnych do szybkiego osiągnięcia 
porozumienia z Parlamentem w sprawie 
praktycznych metod działania w ramach 
procesu negocjowania WRF; ponownie 
zwraca uwagę na powiązanie między 
reformą dochodów a reformą wydatków, 
w związku z czym domaga się, aby Rada 
zobowiązała się do omówienia propozycji 
dotyczących nowych zasobów własnych w 
kontekście negocjacji w sprawie WRF;

skreślony

Or. en

Poprawka 1090
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 121
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Projekt rezolucji Poprawka

121. w związku z tym wzywa Radę i 
Komisję do przestrzegania postanowień 
Traktatu i podjęcia wszelkich wysiłków 
niezbędnych do szybkiego osiągnięcia 
porozumienia z Parlamentem w sprawie 
praktycznych metod działania w ramach 
procesu negocjowania WRF; ponownie 
zwraca uwagę na powiązanie między 
reformą dochodów a reformą wydatków, 
w związku z czym domaga się, aby Rada 
zobowiązała się do omówienia propozycji 
dotyczących nowych zasobów własnych w 
kontekście negocjacji w sprawie WRF;

121. w związku z tym wzywa Radę i 
Komisję do przestrzegania postanowień 
Traktatu i podjęcia wszelkich wysiłków 
niezbędnych do szybkiego osiągnięcia 
porozumienia z Parlamentem w sprawie 
praktycznych metod działania w ramach 
procesu negocjowania WRF;

Or. en

Poprawka 1091
Reimer Böge w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 121

Projekt rezolucji Poprawka

121. w związku z tym wzywa Radę i 
Komisję do przestrzegania postanowień 
Traktatu i podjęcia wszelkich wysiłków 
niezbędnych do szybkiego osiągnięcia 
porozumienia z Parlamentem w sprawie 
praktycznych metod działania w ramach 
procesu negocjowania WRF; ponownie 
zwraca uwagę na powiązanie między 
reformą dochodów a reformą wydatków, w 
związku z czym domaga się, aby Rada 
zobowiązała się do omówienia propozycji 
dotyczących nowych zasobów własnych w 
kontekście negocjacji w sprawie WRF;

121. w związku z tym wzywa Radę i 
Komisję do przestrzegania postanowień 
Traktatu i podjęcia wszelkich wysiłków 
niezbędnych do szybkiego osiągnięcia 
porozumienia z Parlamentem w sprawie 
praktycznych metod działania w ramach 
procesu negocjowania WRF; przypomina, 
że do zawarcia takiego porozumienia 
wyraźnie wzywa art. 312 ust. 5 TFUE, 
zgodnie z którym Parlament Europejski, 
Rada i Komisja podejmują wszelkie środki 
niezbędne do ułatwienia przyjęcia WRF; 
ponownie zwraca uwagę na powiązanie 
między reformą dochodów a reformą 
wydatków, w związku z czym domaga się, 
aby Rada zobowiązała się do omówienia 
propozycji dotyczących nowych zasobów 
własnych w kontekście negocjacji w 
sprawie WRF;

Or. en
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Poprawka 1092
Robert Goebbels

Projekt rezolucji
Ustęp 121

Projekt rezolucji Poprawka

121. w związku z tym wzywa Radę i 
Komisję do przestrzegania postanowień 
Traktatu i podjęcia wszelkich wysiłków 
niezbędnych do szybkiego osiągnięcia 
porozumienia z Parlamentem w sprawie 
praktycznych metod działania w ramach 
procesu negocjowania WRF; ponownie 
zwraca uwagę na powiązanie między 
reformą dochodów a reformą wydatków, w 
związku z czym domaga się, aby Rada 
zobowiązała się do omówienia propozycji 
dotyczących nowych zasobów własnych w 
kontekście negocjacji w sprawie WRF;

121. w związku z tym nalega, aby Rada i 
Komisja przestrzegały postanowień 
Traktatu i podjęły wszelkie wysiłki 
niezbędne do szybkiego osiągnięcia 
porozumienia z Parlamentem w sprawie 
praktycznych metod działania w ramach 
procesu negocjowania WRF; ponownie 
zwraca uwagę na powiązanie między 
reformą dochodów a reformą wydatków, w 
związku z czym domaga się, aby Rada 
zobowiązała się do omówienia propozycji 
dotyczących nowych zasobów własnych w 
kontekście negocjacji w sprawie WRF;

Or. fr

Poprawka 1093
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Andrew 
Duff w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 121a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

121a. proponuje zorganizowanie 
międzyparlamentarnej konferencji, w 
której uczestniczyłyby parlamenty krajowe 
i Parlament Europejski, a także Komisja i 
Rada, w celu zainicjowania obszernych 
dyskusji dotyczących celu, zakresu i 
kierunku przeglądu unijnych wieloletnich 
ram finansowych i reformy systemu 
przychodu; apeluje do parlamentów 
krajowych o oddelegowanie na tę 
konferencję posłów odpowiedzialnych za 
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wydatki i za kontrolę budżetową;

Or. en

Poprawka 1094
Bas Eickhout, Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 121b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

121b. domaga się przynajmniej 
zainicjowania na szczeblu UE publicznej 
debaty dotyczącej tych zagadnień poprzez 
zwołanie konferencji mającej charakter 
konwentu dotyczącego przyszłego 
finansowania Unii, w którym udział 
muszą wziąć przedstawiciele trzech 
europejskich instytucji oraz parlamentów 
krajowych;

Or. en


