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13.10.2010 A7-0284/23 

Poprawka  23 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budŜetu na rok 2011 zmienionego przez Radę - 

wszystkie sekcje 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. przypomina, Ŝe mimo kolejnych zmian 

traktatu i większej odpowiedzialności 

przekazanej Unii budŜet unijny wynosi 

skromne 1% DNP; konsekwentnie 

przeciwstawia się surowym cięciom 

przyjętym przez Radę; 

5. przypomina, Ŝe mimo rozszerzenia, 

kolejnych zmian traktatu i większej 

odpowiedzialności przekazanej Unii budŜet 

unijny wynosi skromne 1% DNP; 

konsekwentnie przeciwstawia się surowym 

cięciom przyjętym przez Radę; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/24 

Poprawka  24 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budŜetu na rok 2011 zmienionego przez Radę - 

wszystkie sekcje 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. jest przekonany, Ŝe naleŜy ponownie 

rozpatrzyć finansowanie wspólnego 

przedsiębiorstwa Euratom na rzecz 

realizacji ITER w kontekście propozycji 

Komisji dotyczącej finansowania ITER w 

latach 2012-2013; nie moŜe zaakceptować 

przesunięć środków w ramach istniejącego 

siódmego programu ramowego w zakresie 

badań w celu finansowania rosnących 

potrzeb finansowych, które odbiegają juŜ 

teraz od pierwotnej propozycji; dlatego 

uwaŜa, Ŝe w świetle opóźnień w realizacji 

oraz w celu rozpoczęcia negocjacji z Radą 

w sprawie przyszłego finansowania ITER, 

najodpowiedniejszą opcją budŜetową jest 

zmniejszenie o 47 mln EUR środków na 

zobowiązania i płatności w pozycji 08 20 

02; 

22. jest przekonany, Ŝe naleŜy ponownie 

rozpatrzyć finansowanie wspólnego 

przedsiębiorstwa Euratom na rzecz 

realizacji ITER; nie moŜe zaakceptować 

przesunięć środków w ramach istniejącego 

siódmego programu ramowego w zakresie 

badań w celu finansowania rosnących 

potrzeb finansowych, które odbiegają juŜ 

teraz od pierwotnej propozycji; dlatego 

uwaŜa, Ŝe w świetle opóźnień w realizacji 

najodpowiedniejszą opcją budŜetową jest 

zmniejszenie o 47 mln EUR środków na 

zobowiązania i płatności w pozycji 08 20 

02; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/25 

Poprawka  25 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budŜetu na rok 2011 zmienionego przez Radę - 

wszystkie sekcje 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 27a. wzywa Komisję do uzupełnienia 

istniejących kategorii wydatków dla 

funduszy strukturalnych o kategorie 

ukierunkowane na zmierzenie się ze 

skutkami zmiany klimatu; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/26 

Poprawka  26 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budŜetu na rok 2011 zmienionego przez Radę - 

wszystkie sekcje 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. zwraca uwagę, Ŝe głównym celem 

WPR powinno być zapewnienie stabilności 

rynku, bezpieczeństwa Ŝywnościowego, 

uczciwych dochodów dla rolników, w tym 

ochrony środowiska naturalnego i 

krajobrazów, w związku z czym wzywa 

Komisję, aby zapewniła w budŜecie na rok 

2011 zabezpieczenie finansowe niezbędne 

w celu bezpośredniego dostępu do 

środków finansowych w przypadku 

wystąpienia wahań rynku w 2011 r.; 

29. zwraca uwagę, Ŝe głównym celem 

WPR powinno być zapewnienie stabilności 

rynku, bezpieczeństwa Ŝywnościowego, 

uczciwych dochodów dla rolników, w tym 

ochrony środowiska naturalnego i 

krajobrazów, w związku z czym wzywa 

Komisję, aby zapewniła w budŜecie na rok 

2011 zabezpieczenie finansowe 

umoŜliwiające osiągnięcie tych celów, 

unikając pogłębiania zmienności cen i 

wychodząc naprzeciw pilnym wyzwaniom 

takim, jak zmiana klimatu, utrata 

róŜnorodności biologicznej, Ŝyzności gleby 

i zasobów wody; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/27 

Poprawka  27 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budŜetu na rok 2011 zmienionego przez Radę - 

wszystkie sekcje 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

30. dostrzega korzyści płynące ze 

specjalnego wsparcia rynku produktów 

mlecznych w wysokości 300 mln EUR, 

które przewidziano w budŜecie na rok 

2010 r.; popiera utworzenie nowej linii 

budŜetowej mającej pełnić rolę funduszu 

mlecznego i zapewniać wsparcie w 

zakresie modernizacji, dywersyfikacji i 

restrukturyzacji tego rynku oraz 

uskuteczniać działania marketingowe; 

zwraca uwagę, Ŝe Komisja zatwierdziła juŜ 

fundusz mleczny; 

30. dostrzega korzyści płynące ze 

specjalnego wsparcia rynku produktów 

mlecznych w wysokości 300 mln EUR, 

które przewidziano w budŜecie na rok 

2010 r.; popiera utworzenie nowej linii 

budŜetowej mającej pełnić rolę funduszu 

mlecznego i zapewniać wsparcie w 

zakresie modernizacji, dywersyfikacji i 

restrukturyzacji tego rynku oraz poprawę 

pozycji przetargowej rolników 

prowadzących gospodarstwa mleczarskie 

w celu zareagowania na coraz silniejszą 

pozycję rynkową przetwórców i detalistów 

w łańcuchu Ŝywnościowym; zwraca 

uwagę, Ŝe Komisja zatwierdziła juŜ 

fundusz mleczny; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/28 

Poprawka  28 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budŜetu na rok 2011 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. uwaŜa te programy 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; 

Or. en 

 

 


