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Sprawozdanie A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budŜetu na 2011 r. zmienionego przez Radę – 

wszystkie sekcje 

(12699/2010– C7-0202/2010– 2010/2001(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. ponadto jest dość zaniepokojony tym, 

jak ocenić stanowisko Rady w sprawie 

projektu budŜetu na rok 2011, poniewaŜ 

przyjęte cięcia nie odpowiadają wyraźnie 

określonym celom i – przeciwnie – wydaje 

się, Ŝe zostały rozdzielone losowo i 

radykalnie na cały budŜet; uwaŜa, Ŝe 

arbitralne ograniczenia środków nie są 

zgodne z naleŜytym sporządzaniem 

budŜetu; 

skreślony 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. rozumie wyraŜone przez niektóre 

delegacje w Radzie zaniepokojenie tym, Ŝe 

presje wywierane na budŜety państw 

członkowskich w odniesieniu do roku 

budŜetowego 2011 są wyjątkowo 

intensywne i Ŝe oszczędności są tym 

bardziej konieczne, niemniej jednak 

uwaŜa, Ŝe arbitralne ograniczenia 

środków na płatności nie są zgodne z 

naleŜytym sporządzaniem budŜetu i uwaŜa 

ponadto, Ŝe arbitralne ograniczenia 

środków na zobowiązania zagraŜają 

realizacji uzgodnionych juŜ unijnych 

strategii politycznych i programów; 

6. rozumie wyraŜone przez niektóre 

delegacje w Radzie zaniepokojenie tym, Ŝe 

presje wywierane na budŜety państw 

członkowskich w odniesieniu do roku 

budŜetowego 2011 są wyjątkowo 

intensywne i Ŝe oszczędności są tym 

bardziej konieczne; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. przypomina raz jeszcze, Ŝe budŜet UE 

nie powinien być postrzegany i oceniany 

jako zwykła pozycja finansowa dodana do 

budŜetów krajowych i obciąŜająca je, ale 

przeciwnie, naleŜy go pojmować jako 

moŜliwość przygotowania tych inicjatyw i 

inwestycji, które stanowią korzyść i 

wartość dodaną dla UE jako całości, w 

przewaŜającej mierze są ustalane wspólnie 

przez Parlament i Radę i tym samym 

równieŜ legitymizowane na szczeblu 

krajowym; wzywa instytucje UE do 

opracowania odpowiedniego mechanizmu 

oceniania „kosztów braku wspólnego 

działania w Europie”, który podkreśliłby 

oszczędności w budŜetach narodowych 

uzyskane dzięki wspólnemu 

mobilizowaniu zasobów; 

skreślony 

Or. en 

 

 


