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Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

1. przyjmuje do wiadomości podjęte przez 
większość państw członkowskich wysiłki 
zmierzające do konsolidacji fiskalnej, 
podyktowane kryzysem finansowym i 
budŜetowym; podkreśla jednak, Ŝe UE nie 
będzie w stanie reagować we właściwy 
sposób na obecny kryzys gospodarczy i 
społeczny ani zapobiegać kryzysowi w 
przyszłości bez dalszej integracji 
politycznej, wspólnych instrumentów, jak 
automatyczne sankcje i prawo Komisji do 
podejmowania działań prawnych w 
zakresie procedury nadmiernego deficytu, 
oraz bez wspólnych programów 
finansowanych przez UE i zasobów, które 
umoŜliwią ich wdraŜanie; podkreśla, Ŝe 
naprawa sytuacji gospodarczej wymaga 
środków zwiększających solidarność oraz 
pobudzających trwały wzrost i 
zatrudnienie; wyraŜa zadowolenie, Ŝe 
Rada Europejska uwzględniała ten fakt w 
oświadczeniu z dnia 30 stycznia 2012 r., 
ale kładzie nacisk na potrzebę podjęcia 
konkretnych działań, zwłaszcza poprzez 
wykorzystanie budŜetu UE jako 
wspólnego instrumentu; podkreśla, Ŝe 
priorytety wyszczególnione w wyŜej 
wymienionym oświadczeniu są dokładnie 
tymi, których Parlament Europejski bronił 
podczas poprzedniej procedury 
budŜetowej; 

1. przyjmuje do wiadomości podjęte przez 
większość państw członkowskich wysiłki 
podyktowane kryzysem finansowym i 
budŜetowym; podkreśla jednak, Ŝe 
państwa członkowskie nie będą w stanie 
reagować we właściwy sposób na obecny 
kryzys gospodarczy i społeczny ani 
zapobiegać kryzysowi w przyszłości w 
ramach obecnego systemu unii 
walutowej; podkreśla stanowczo, Ŝe 
naprawa sytuacji gospodarczej wymaga 
środków przywracających suwerenność; 
zauwaŜa, Ŝe budŜet UE jest zbyt mały, by 
umoŜliwić efektywne działania, lecz 
wystarczająco duŜy, by utrudniać i 
zakłócać skuteczne działania w państwach 
członkowskich poprzez swą zdolność do 
przekierowywania zasobów krajowych, 
oraz Ŝe nie da się go uczynić większym i 
efektywniejszym bez znacznego i 
niebezpiecznego osłabienia demokracji w 
państwach członkowskich;  
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3. przypomina, Ŝe budŜet Unii Europejskiej 
jest jednym z najwaŜniejszych narzędzi 
solidarności między państwami 
członkowskimi i między pokoleniami oraz 
Ŝe stanowi on oczywistą wartość dodaną, 
zwaŜywszy na jego nadzwyczajny wpływ 
na gospodarkę realną i codzienne Ŝycie 
obywateli europejskich; przypomina, Ŝe 
gdyby polityka Unii miała być 
finansowana wyłącznie przez państwa 
członkowskie, jej koszty byłyby znacznie 
wyŜsze, oraz Ŝe w tym kontekście 
europejski budŜet – jeŜeli będzie 
wykorzystywany z zachowaniem synergii – 
oznacza wyraźne wspólne oszczędności z 
poŜytkiem dla wszystkich; jest zdania, Ŝe 
środki oszczędnościowe przyjęte na 
szczeblu krajowym nie powinny 
powodować równowaŜnych ograniczeń na 
szczeblu UE, poniewaŜ kaŜde euro wydane 
na tym szczeblu moŜe wygenerować 
oszczędności w 27 państwach 
członkowskich; 

3. zauwaŜa, Ŝe budŜet Unii Europejskiej 
ma niewielki wpływ na gospodarkę realną 
i codzienne Ŝycie obywateli europejskich; 
zauwaŜa, Ŝe gdyby polityka Unii miała być 
finansowana wyłącznie przez państwa 
członkowskie, jej liczne obszary zostałyby 
wyeliminowane jako niepotrzebne i 
kosztowne; 
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5. uwaŜa, Ŝe wspieranie wzrostu i 
zatrudnienia wymaga podjęcia specjalnych 
działań i wzmoŜonych wysiłków w sferze 
budŜetowej w celu umacniania 
konkurencyjności, innowacji oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP), gdyŜ 
największa część potencjału 
gospodarczego UE drzemie w MŚP, które, 
jak wynika z najnowszych badań, w latach 
2002-2010 stworzyły 85% nowych miejsc 
pracy (w ujęciu netto) w UE i stanowią 
podstawę naszego wzrostu gospodarczego; 
w związku z tym promowanie ducha 
przedsiębiorczości i nowo powstających 
przedsiębiorstw poprzez konkretne 
działania ma pierwszorzędne znaczenie i 
naleŜy na nie przeznaczyć odpowiednie 
zasoby; uznaje zatem, Ŝe naleŜy podjąć 
starania na rzecz dalszego zwiększenia 
środków finansowych UE przeznaczonych 
na promowanie wzrostu; 

5. uwaŜa, Ŝe wspieranie wzrostu i 
zatrudnienia wymaga mniej uciąŜliwego 
otoczenia regulacyjnego w celu 
umacniania konkurencyjności, innowacji 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP), gdyŜ największa część potencjału 
gospodarczego UE drzemie w MŚP, które, 
jak wynika z najnowszych badań, w latach 
2002-2010 stworzyły 85% nowych miejsc 
pracy (w ujęciu netto) w UE i stanowią 
podstawę naszego wzrostu gospodarczego;  
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6. podkreśla, Ŝe takie wsparcie odegrałoby 
zasadniczą rolę w zapobieŜeniu 
ograniczeniu przez MŚP inwestycji, w 
szczególności w zakresie badań 
naukowych i rozwoju, a jednocześnie 
sprzyjałoby zatrudnieniu i kształceniu 
zawodowemu, zwłaszcza młodszych 
obywateli, oraz utrzymaniu kwalifikacji, 
co z kolei pomogłoby uwolnić potencjał 
innowacyjny MŚP, który jest kluczowy dla 
zapewnienia dobrobytu w UE oraz 
stworzenia społeczeństwa opartego na 
wiedzy; podkreśla w tym kontekście 
konieczność dalszego uproszczenia 
procedury składania wniosków w ramach 
programów finansowanych przez UE; 

6. podkreśla, Ŝe taka ingerencja 
modyfikuje zarządzanie MŚP 
przekierowując ich inwestycje z takich, 
których dokonałyby one w celu 
zaspokojenia swych rynków, na inne 
inwestycje odpowiadające celom i 
zamiarom Unii; uwaŜa, Ŝe wszelkie 
finansowanie MŚP jest bardziej 
skuteczne, gdy pochodzi bezpośrednio z 
kieszeni obywateli w roli klientów, niŜ gdy 
do celów politycznych transferowane jest 
przez Unię za pomocą organów 
podatkowych w sposób generujący 
wysokie koszty; 
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8. podkreśla, Ŝe wyniki strategii Europa 
2020 zaleŜą w duŜej mierze od dzisiejszej 
młodzieŜy, która jest lepiej niŜ 
kiedykolwiek wykształcona, mobilna i 
posiada najbardziej zaawansowane 
umiejętności w dziedzinie technologii, i 
dlatego jest i będzie w przyszłości 
największym atutem przyczyniającym się 
do wzrostu i zatrudnienia w UE; jest 
zaniepokojony wysokim poziomem 
bezrobocia osób młodych w państwach 
członkowskich; w związku z powyŜszym 
podkreśla, Ŝe naleŜy dołoŜyć wszelkich 
starań na szczeblu unijnym i krajowym, 
aby urzeczywistnić ten wzrost gospodarczy 
i wzrost zatrudnienia, szczególnie na rzecz 
młodzieŜy, która reprezentuje wspólną 
przyszłość UE; 

8. zauwaŜa, Ŝe strategia Europa 2020 jest 
opracowana w oparciu o niepowodzenie 
agendy lizbońskiej, której wiele błędów 
powtarza, a w szczególności zawodzi 
dzisiejszą młodzieŜ, która jest lepiej niŜ 
kiedykolwiek wykształcona, mobilna i 
posiada najbardziej zaawansowane 
umiejętności w dziedzinie technologii, i 
dlatego mogłaby być w przyszłości 
największym atutem przyczyniającym się 
do wzrostu i zatrudnienia w UE; jest 
zaniepokojony wysokim poziomem 
bezrobocia osób młodych w państwach 
członkowskich; w związku z powyŜszym 
podkreśla, Ŝe naleŜy dołoŜyć wszelkich 
starań na szczeblu unijnym i krajowym, 
aby urzeczywistnić ten wzrost gospodarczy 
i wzrost zatrudnienia, szczególnie na rzecz 
młodzieŜy, poprzez porzucenie idei, Ŝe 
moŜna osiągnąć ten cel jedynie za pomocą 
przepisów prawnych; 
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10. podkreśla, Ŝe wszelkie środki przyjęte 
do chwili obecnej w celu przezwycięŜenia 
kryzysu powinny przyczynić się do 
powrotu na ścieŜkę wzrostu; podkreśla w 
tym względzie, Ŝe podjętym do tej pory 
dostosowanym do potrzeb środkom 
oszczędnościowym muszą towarzyszyć 
ukierunkowane inwestycje skutkujące 
zrównowaŜonym rozwojem 
gospodarczym; podkreśla, Ŝe budŜet UE 
odgrywa w tym kontekście decydującą rolę 
jako narzędzie zapewniające szybkie i 
dobrze skoordynowane działania we 
wszystkich dziedzinach w celu złagodzenia 
skutków kryzysu w realnej gospodarce i 
działa jak katalizator inwestycji, wzrostu i 
zatrudnienia w Europie; 

10. odnotowuje twierdzenie, Ŝe wszelkie 
środki przyjęte do chwili obecnej w celu 
przezwycięŜenia kryzysu powinny 
przyczynić się do powrotu na ścieŜkę 
wzrostu; podkreśla w tym względzie, Ŝe 
podjętym do tej pory odpowiednim 
środkom oszczędnościowym muszą 
towarzyszyć ukierunkowane wydatki 
skutkujące zrównowaŜonym rozwojem 
gospodarczym; podkreśla, Ŝe budŜet UE 
odgrywa w tym kontekście niewielką i nie 
zawsze pozytywną rolę i uwaŜa, Ŝe takie 
ukierunkowane wydatki powinny być 
regulowane na poziomie państw 
członkowskich; 
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13. podkreśla, Ŝe środki ujęte w budŜecie 
UE są inwestowane jedynie w strategie 
polityczne i działania o widocznej wartości 
dodanej dla UE; zwraca uwagę na fakt, Ŝe 
budŜet UE, który nie moŜe wykazywać 
deficytu, wywiera efekt dźwigni na wzrost 
i zatrudnienie w o wiele większym stopniu 
niŜ wydatki krajowe, gdyŜ posiada 
zdolność zwiększania inwestycji, 
zapewnienia stabilności w Europie oraz 
wsparcia UE w przezwycięŜaniu obecnego 
kryzysu gospodarczego i finansowego; 
podkreśla jednak potrzebę zwiększania 
inwestycji, Ŝeby nie zagrozić kluczowym 
projektom na rzecz oŜywienia 
gospodarczego i konkurencyjności; w 
związku z tym podkreśla, Ŝe 
opracowywanie nowych i lepszych 
instrumentów finansowych moŜe 
zwiększyć jeszcze efekt dźwigni, jaki 
wydatki UE mają na wzrost gospodarczy, 
dzięki przyciągnięciu inwestycji 
prywatnych, co skompensuje ograniczenia 
na szczeblu krajowym i umoŜliwi 
optymalizację wydatków publicznych; 

13. podkreśla, Ŝe środki ujęte w budŜecie 
UE są inwestowane jedynie w strategie 
polityczne i działania odpowiadające 
celom i zamiarom Unii, oraz Ŝe nie moŜe 
on wykazywać deficytu i znajduje się w 
tym szczęśliwym połoŜeniu jedynie 
dlatego, Ŝe ma moŜność sięgnięcia po 
środki państw członkowskich, które ze 
swej strony ryzykują, a w wielu 
przypadkach wykazują powaŜny deficyt, i 
jest to sytuacja, której nie pomaga fakt, Ŝe 
Unia sięga po ich zasoby; 
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18. przypomina, Ŝe wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2007-2013 zostały 
pomyślane tak, by zwiększyć dobrobyt i 
poprawić jakość Ŝycia obywateli 
europejskich oraz wykorzystać w pełni 
potencjał wynikający z rozszerzenia, 
jednak od 2008 r. UE doświadcza kryzysu 
na niespotykaną dotąd skalę, który równieŜ 
wpłynął na kaŜdy z jej rocznych budŜetów; 
w tym kontekście podkreśla, Ŝe ramy 
finansowe na lata 2007-2013 nie zostały 
dostosowane, by uwzględnić dodatkowe 
potrzeby finansowe wynikające z kryzysu 
gospodarczego i finansowego, a wręcz 
przeciwnie, przy całkowitych pułapach 
wieloletnich ram finansowych w kaŜdym 
budŜecie rocznym od 2007 r. 
pozostawiano znaczny margines ogólny, 
oraz Ŝe w konsekwencji wszystkie budŜety 
roczne były powściągliwe i przewidywały 
oszczędności; podkreśla, Ŝe naleŜy zatem 
przynajmniej dokonać odpowiednich 
płatności zgodnie z normalnym cyklem 
budŜetowym; przypomina, Ŝe w przypadku 
programów wieloletnich płatności nie są 
powiązane ze środkami na pokrycie 
zobowiązań jedynie z powodu przesunięć 
w czasie mających miejsce przed 
faktycznym wydaniem tych funduszy; 

18. przypomina, Ŝe wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2007-2013 zostały 
pomyślane tak, by zwiększyć dobrobyt i 
poprawić jakość Ŝycia obywateli 
europejskich oraz wykorzystać w pełni 
potencjał wynikający z rozszerzenia, 
jednak od 2008 r. UE doświadcza kryzysu 
na niespotykaną dotąd skalę, który równieŜ 
wpłynął na kaŜdy z jej rocznych budŜetów;  
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