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13.10.2010 A7-0284/17 

Poprawka  17 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

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 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. uwaŜa, Ŝe wejście w Ŝycie TFUE, który 

wzmacnia strategie polityczne UE i tworzy 

nowe obszary kompetencji – zwłaszcza w 

zakresie wspólnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa, konkurencyjności i 

innowacji, przestrzeni kosmicznej, 

turystyki, walki ze zmianami klimatu, 

polityki socjalnej, polityki energetycznej, 

sprawiedliwości i spraw wewnętrznych – 

zakłada „lizbonizację” budŜetu, w związku 

z czym oba organy władzy budŜetowej 

muszą zachować konsekwencję i zgodność 

w odniesieniu do zwiększonych 

moŜliwości finansowych; 

4. uwaŜa, Ŝe wraz z wejściem w Ŝycie 

TFUE, który wzmacnia strategie polityczne 

UE i tworzy nowe obszary kompetencji – 

zwłaszcza w zakresie wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa, 

konkurencyjności i innowacji, polityki 

energetycznej, przestrzeni kosmicznej, 

turystyki, walki ze zmianami klimatu, 

sportu i młodzieŜy, polityki socjalnej, 

sprawiedliwości i spraw wewnętrznych – 

Unia Europejska powinna dysponować 

niezbędnymi środkami finansowymi 

umoŜliwiającymi realizację jej celów, w 

związku z czym oba organy władzy 

budŜetowej muszą zachować 

konsekwencję i zgodność w odniesieniu do 

zwiększonych moŜliwości finansowych; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/18 

Poprawka  18 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

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 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 (6a) przypomina ponadto Radzie i Komisji 

o swojej rezolucji z dnia 29 marca 2007 r. 

w sprawie przyszłości zasobów własnych 

Unii Europejskiej*, w której Parlament 

podkreślił, Ŝe obecny system zasobów 

własnych UE, w którym 70% dochodu 

Unii pochodzi bezpośrednio z budŜetów 

krajowych, przyczynia się do postrzegania 

Unii Europejskiej jako dodatkowego 

obciąŜenia budŜetów krajowych; jest 

głęboko przekonany, Ŝe wszystkie 

instytucje UE powinny ustalić jasny i 

wiąŜący harmonogram w celu 

uzgodnienia nowego systemu zasobów 

własnych przed wejściem w Ŝycie 

kolejnych wieloletnich ram finansowych 

na okres po 2013 r.; wyraŜa chęć 

zbadania wszystkich moŜliwych rozwiązań 

związanych z tą kwestią, łącznie z 

podatkiem od transakcji finansowych; 

 Dz.U. C 27 E z 31.1.2008, s. 7. 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/19 

Poprawka  19 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

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 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. nalega, aby Rada w pełni uwzględniła 

jasne warunki określone w rezolucji z dnia 

22 września 2010 r. w sprawie wniosku 

dotyczącego rozporządzenia Rady 

określającego wieloletnie ramy finansowe 

na lata 2007-2013 ((COM(2010)0072 - 

2010/0048(APP))
1
, w oparciu o które 

Parlament udzieli zgody na nowe 

rozporządzenie w sprawie WRF, zgodnie z 

TFUE; 

12. zwraca uwagę Rady na fakt, Ŝe 

zgodnie z TFUE w przypadku nowego 

rozporządzenia określającego wieloletnie 

ramy finansowe na lata 2007-2013 

wymagana jest zgoda Parlamentu oraz na 

jasne warunki, które Parlament określił w 

rezolucji z dnia 22 września 2010 r. w 

sprawie wniosku dotyczącego 

rozporządzenia Rady określającego 

wieloletnie ramy finansowe na lata 2007-

2013 ((COM(2010)0072 - 

2010/0048(APP))
1
, by móc udzielić tej 

zgody; 

Or. en 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0328. 
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13.10.2010 A7-0284/20 

Poprawka  20 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

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 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. przypomina, Ŝe finansowanie 

priorytetów Parlamentu oraz nowych 

strategii politycznych wynikających z 

wejścia w Ŝycie traktatu nie byłoby 

moŜliwe przy pułapach ustanowionych w 

wieloletnich ramach finansowych; 

podkreśla, Ŝe aby ułatwić negocjacje w 

komitecie pojednawczym, Parlament 

zaproponował – kosztem powaŜnych 

wyrzeczeń – finansowanie tych strategii 

politycznych w ramach powyŜszych 

pułapów; zauwaŜa jednak, Ŝe finansowanie 

to moŜe być zrealizowane jedynie przez 

ograniczenie środków przeznaczonych na 

inne, konkretne i starannie wybrane 

pozycje w budŜecie; 

13. przypomina, Ŝe finansowanie 

priorytetów Parlamentu oraz nowych 

strategii politycznych wynikających z 

wejścia w Ŝycie traktatu jest niemoŜliwe 

przy pułapach ustanowionych w 

wieloletnich ramach finansowych; 

podkreśla, Ŝe aby ułatwić negocjacje w 

sprawie budŜetu na 2011 r. w komitecie 

pojednawczym, Parlament zaproponował – 

kosztem powaŜnych wyrzeczeń – 

finansowanie tych strategii politycznych w 

ramach powyŜszych pułapów; zauwaŜa 

jednak, Ŝe finansowanie to moŜe być 

zrealizowane jedynie przez ograniczenie 

środków przeznaczonych na inne, 

konkretne i starannie wybrane pozycje w 

budŜecie; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/21 

Poprawka  21 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

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 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. zdecydowanie popiera utworzenie w 

budŜecie UE funduszu gwarancyjnego 

powiązanego z europejskim mechanizmem 

stabilizacji finansowej; nalega, aby oba 

organy władzy budŜetowej uczestniczyły w 

podejmowaniu decyzji dotyczących 

uruchomienia tego mechanizmu; domaga 

się, aby wszelkie ewentualne potrzeby 

budŜetowe związane z tym mechanizmem 

były finansowane w oparciu o doraźny 

przegląd obecnych wieloletnich ram 

finansowych na lata 2007-2013 lub 

porozumienia międzyinstytucjonalnego z 

dnia 17 maja 2006 r. w celu 

zagwarantowania na czas wystarczającego 

udziału organu władzy budŜetowej; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/22 

Poprawka  22 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

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 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. uwaŜa, Ŝe szereg programów, takich 

jak program dotyczący zapobiegania 

terroryzmowi, przygotowania na ataki 

terrorystyczne i zarządzania ich skutkami, 

za istotne elementy wdraŜania programu 

sztokholmskiego oraz potwierdza swe 

wsparcie dla programu Daphne (walka z 

przemocą) obejmującego programy warte 

realizacji, które nie mogą zostać 

sfinansowane z uwagi na niedostateczne 

środki, oraz programu Profilaktyka i 

informacja antynarkotykowa; w tym 

kontekście kładzie szczególny akcent na 

zwalczanie przemocy wobec kobiet, w tym 

za pośrednictwem wymuszania aborcji, 

okaleczania narządów płciowych kobiet, 

przymusowej sterylizacji i innego 

okrutnego, nieludzkiego lub poniŜającego 

traktowania; 

36. potwierdza swe wsparcie dla programu 

Daphne (walka z przemocą) obejmującego 

programy warte realizacji, które nie mogą 

zostać sfinansowane z uwagi na 

niedostateczne środki, oraz programu 

Profilaktyka i informacja 

antynarkotykowa; 

Or. en 

 

 


